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Čekoslovakijoje
Prahos režimas 

nusivylęs..
Tikėjosi “konkrečią planų“
PRAHA — Rež’mo pareigū

nai nusivylę prez. Nixono kal
ba — jis nea’skleidęs jokių 
“konkrečių planų” karui Viet
name baigti. Panašiai skelia 
ir Prahos dienraščiai. Režimo 
žmonės tikėjosi, kad Nixonas, 
be Vifetnamo klausimo, dar pa
liesiąs ir atominio varžymo su
tartį, sovietų skatinamą Euro
pos saugumo konferenciją ir k.

Dabar vyrauja nuomonė: kal
ba buvusi smūgiu vad. “atly
džio” politikai.

Kinijos klausimas

vėl J. Tautose

Penktadvmį laukiama 
balsavimo

J. TAUTOS. — Vakar prasi
dėjo svarstymai, liečią komu
nistinės Kinijos priėmimo j J. 
Tautų narius, klausimą. Spėja
ma, kad balsavimai dėl pateik
tųjų rezoliucijų Įvyks d<r šie 
savaite, pe’ ktadie -į, Nemano
ma, kad kom. Kinija ir šiais 
metaja būtų pri’m^a, nors už 
jos priėmimą ga’i balsuoti dau
giau JT nariu Gali būti, kad 
du kraštai, Italija su Belgija, 
anksčiau pas'sakę už Vakarus, 
šj kartą gali susi’aikyti nuo bal
savimo.

Kamibodiia vakar pasiūlė 17 
kraštų rezoliuciją, kuria reika
laujama kom. Kiniją priimti i 
Jungtnies Tautas ir pašalinti 
taut. Kinijos atstovą. Šios am
basadorius, užsienio reik. minis 
teris Tao - ming nurodė, kad jo 
vyriausybė atstovaujanti visus 
kinus ir Pekino įsileidimas te
reikėtų “neteisės pasauly pri
pažinimą”.

Pernai prieš Kinijos priėmi
mą b a1 savo 58 JT nariai, už — 
44.

Kinijos klausimu pa
sisakęs JAV delegatas pažymė
jo: JAV linkusios su kom. Ki
nija mėgsti ryšius, tačiau ne
pritaria jos priėmimui į Jungt. 
Tautų narių tarpą. Jei Kinija 
yra atskirta, izoliuota, tai — 
jos pačios kaltė.

• Vokietis, prasiveržė pro 
sieną Helmstedte ir atsidūrė ry
tų Vokietijoje. Tai retas įvykis 
ir juokaujama, kad žmogus su
klydo.

• Štuttgarto, vak. Vokietijo
je, teatro baletas tris dienas 
viešėjo Chicagoje. Spauda ir 
žiūrovai, kurių buvo tūkstan
čiai, baletą, brito J. Cranko y- 
patingai iškeltą meno atžvilgiu, 
vertino nepaprastai palankiai, 
jį laikydami, savo lygiu, gal 
būt, pirmaujančiu pasauly. Chi
cagoje pastatyti trys ilgi bale
tai: “Eug. Onieginas, Nepaklus 
niosios tramdymas ir Romeo ir 
Julija (pastarieji du pgl. Šeks
pyro dramas).

John Marchi, respublikonas, New 
tforko. nienė riakiuįuose-atsidūręs I
uuduju vitUjujŲ t

John Lindsay, lapkričio 4 d. per
rinktas, ketveriems metams, New 
Yorko miesto meru. Anksčiau pra
laimėjęs respublikonų pirminiuose 
rinkimuose, Lindsay šį kartą iš res 
publikono virto “liberalu - nepri 
klausomuoju”

Lindsay — laimėtojas 
New Yorke

Laimėjo nesiskaičius su 
partinėmis tradicijomis

NEW YORK. — John Lind
say, ligšiolinis miesto meras, 
lapkričio 4 d. laimėjo rinkimuo
se ir dar ketveriems metams 

lieka didžiausio krašte miesto
galva.

Jis atstovavo liberalus ir ne
priklausomuosius, gi du jo var
žovai — Procaccino ir Marchi 
— demokratus ir respublikonus. 
Tuo būdu, pirmą kartą po ilgos 
pertraukos, šiame mieste nebu
vo skaitytasi su partijos tradi
cijomis: rinkti demokratą ar 
respub’ikoną. Būdinga ir tai, 
kad abi partijos reikiamai ne
rėmė savo kandidatų.

Lindsay vėl kyla politikoje
Lindsay, 47 metų amžiaus, 

vienas jaunesnių veržliųjų kraš
to politikų, jį perrinkus meru,

Mario Procaccino, pralaimėjęs New 
Yorko mero rinkimuose ir atstovą- slmu 
vęs deiųokratų partiją, bet neturė 
jęs reikiamos paramos

tikimasi, vis labiau kils krašto 
politikoj. Manoma, jis kitais me 
tais gali dalyvauti gubernato
riaus bei senatorių rinkimuose, 
be to, jo pavardė galėsianti iš
kilti ir 1972 m. prezidentiniuo
se rinkimuose.

Rinkimai miestuose
Clevelandą toliau valdys 

negras Stokes
CLEVELAND, Ohio. —. Cle

velando miesto meru perrink
tas negras Carl B. Stokes, var
žęsis su R. J. Perk ir gavęs 
vos porą tūkstančių balsų dau
giau. Stokes miesto galva bu
vo dvejus metus. Kaip ir prieš 
tai, jis užvakar Clevelande ga
vo 20% baltųjų balsų.

Rinkiniai kituose miestuose

Rinkimai dar vyko Detroit 
mieste — čia meru išrinktas 
baltasis Roman S. Gribbs (pra
laimėjo negras Austin), Pitts- 

ho ajeru išrinktas dėmo-

— F. A. Sedita, Louisville — 
F. Burke — visi jie demokra
tų partijos nariai. Respubliko
nė Ann ĮpkįsėSio perrinkta. Hari- 

imtas, P. -ut

"TYLINČIOJI DAUGUMA" PRABYLA
Prezidentas dvigubai patenkintas: gyventojai, siųsdami telegramas, jį remia, be to, 
dviejose valstijose išrinkti gubernatoriai — respublikonai — Rengiamasi Washing- 
tone pasisakyti prieš "karo priešininkų" kurstomas demonstracijas — Uždrausta di 
džioji “priešininkų" eisena sostinėje

Prezidentas patenkintas 
“tylinčios daugumos” parama

VVASHINGTON. — Preziden
tas, sukvietęs spaudos atstovus 
į Baltuosius Rūmus, jiems pa
rodęs tūkstančius telegramų 
(jų viena net su per 20,000 pa
rašų iš Colorado valst.), pažy
mėjo, kad tai — teigiamas, sva
rus “tylinčios krašto daugu
mos’’ balsas. Nixonas telegra
mose buvo sveikinamas, jam 
lapkričio 3 d. kalbėjus krašto 
gyventojams ir išdėsčius Wash- 
ingtono politiką bei pastangas 
karo Vietname ir taikos klau
simu.

77% pasisakė ‘už ’ 
apklausinėjimų keliu

PRINCETON, N. J. — Gallu- 
po apklausinėjimų įstaiga, po 
prezidento kalbos apklausinėjo 
telefonais, 501 gyventoją, 286 
krašto vietovėse. Paaiškėjo, kad 
iš visų kalbą išklausiusių, 77% 
pasisakė pritarią Nixono veda
mai krypčiai, vos 6% nurodė 
neigiamą nuomonę ir 17% pa
reiškė neturį nuomonės. Visuo
menė, tais apklausinėjimų duo
menimis, beveik visiškai prita
ria planui, Pietų Vietnamo ka
riams perleisti ligšiol amerikie
čių vykdytus žygius frontuo
se.

Rinkimai pradžiugino 

prezidentą R. Nixoną
Rinkiminė parama Nixonui
RICHMOND, Va., NEVVARK,

N. J. —; Lapkričio 4 d. įvykę 
gubernatorių rinkimai Virginia 
ir New Jersey valstijose buvo 
sėkmingi respuiUikonų parti
jai. Jie laikomi ir prezidento 
Nixono sėkme, nes į abiejų lai
mėtojų — naujųjų gubernatorių 
rinkiminę kampaniją buvo įsi
jungęs ir pats prezidentas.

i Dabar juos išrinkus, tai lai
koma parama prez. Nixono ve
damai krypčiai Vietnamo klau-

VVashingtone
“Taikos demonstrantai” 

rengiasi smurtui
VVASHINGTON. — Demon

stracijų prieš karą Vietname 
rengėjai patys neslepia, kad 
būsimų demonstracijų, ypatin
gai lapkričio 13 -15 dienomis 
VVashingtone metu gali įvykti 
smurto reiškinių.

Prez. Nixono kalba jų neį
tikino ir jie jau linkę Vietnamo 
karą laikyti “Nixono karu”. 
Uždraudė “karo priiešlninkų”

eiseną VVashingtone
VVASHINGTON. — JAV tei

singumo žinyba, kaip dabar pa
tirta, dar prieš R. Nixono kal
bą pranešė demonstracijų Wa- 
shingtone rengėjams — drau-

Visuomenės užnugaris — bent 
4-6 mėnesiams?

Prez. Nixono nuomone, jis, 
po jo kalbos, dabar galįs tikėtis 
tos visuomenės paramos bent 4 
- 6 mėnesius. Tai būtų naudin
ga, nes reikia maždaug pusės 
metų, kol pavyks reikiamai pa
ruošti P. Vietnamo vyrus. Be 
to, Washingtonas įsitikinęs, 
kad keliems mėnesiams praslin
kus, ir Hanojus, stebėdamas, 
gal būt, mažėjantį, atslūgstan
tį krašto pasipriešinimą karui 
Vietname, būsiąs labiau sukal
bamas Paryžiaus taikos pasi
tarimuose.

Prez. Nixonas teigia: “Toji 
parama gali turėti didesnį po
veikį greičiau baigti karą, ne- 
gu kitos priemonės”.

Bet... veikia lr priešininkai
VVASHINGTON. — Sęn. J.

n

Taika ir Vietnamas

Virsginijos valst. gubernato
rium išrinktas Linwood Holton 
yrą pirmasis respublikonų gu
bernatorius per beveik 100 me
tų. N. Jersey valst. gubernato
rium dabar bus William T. Ca- 
hill, pirmasis respublikonas, šią 
valstiją demokratams valdžius 
per pastaruosius 16 metų.

• Prez. Nixonas išvyksta ke
lioms dienoms į Kay Biscayne, 
Floridoje. Ilsėdamasis, jis ten 
tarsis su valst. sekretorium W. 
Rogers ir patarėju užsienio, sau 
gumo klausimais, dr. H. Kissin- 
geriu.

• Liberijos prekinis laivas, 
su 36 žmonių įgula, vakar lūžo 
pusiau ir nuskendo 120 mylių 
atstu nuo rytinių JAV pakraš
čių.

• Princas Pilypas, karalienės 
Elzbietos II vyras, lankėsi Wa- 
shingtone. Prez. Nixono sureng
tuose pietuose, svečiui pagerbti, 
dalyvavo apie 100 svečių.

• Vatikanas paneigė: iš po
piežiaus gyvenamo buto, šią va
sarą, nebuvo pavogti trys žy
mių dailininkų paveikslai, 1,5 
mil. dol. vertės. Apie tai buvo 
paskelbusi Italijos žinių agen
tūra.

ūžiama numatyta didelė eisena 
tarp Kapitoliaus ir Balt. Rūmų, 
vad. “žygis prieš mirtį”. Drau
dimas siejamas su rūpesčiu, 
kad neįvyktų nauji smurto veik 
smai.
Savo ruožtu, kraštutinieiji gai

valai šiuo metu kaip tik pasi
ryžę tų smurto apraiškų ne
vengti ir dar gausingiau reikš
ti, protestus- nukreiptus prieš 
\kiawi© • — -

W. Fulbright, atkakliausia, il
gametis JAV užsienio politikos 
kritikas, rengiasi naujiems ap
klausinėjimams senate Vietna
mo karo, vedamos krypties 
klausimu. Greičiausia, liudyti 
bus pakviesti valst. sekretorius 
W. Rogers ir gynybos vadovas
M. Laird. ,

Pats Fulbright, neigiamai į- 
vertinęs prezidento žodį kraš
tui, teigia, Nixono politinė kryp 
tis iš esmės nesiskirianti nuo 
buv. prez. Johnsono vestosios.

Šen. E. Kennedy, demokra
tas, senate nurodė: jis ir milijo
nai amerikiečių esą nusivylę, 
nes prezidentas, jau 9 mėnesius 
esąs Balt. Rūmuose, nepateikęs 
jokio plano karui baigti. Esą, 
galimas dalykas, tokio plano ir 
nesą.

Prieš komunistų įtaigotas 
demonstracijas

VVASHINGTON. — Mums 
praneša iš Washingtono: Wa- 
shingtono Antikomunistinės ly
gos posėdyje lapkričio 3 d. da
lyvavo įvairių profesijų ir so
cialinių grupių amerikiečiai ir 
pasitraukusių nuo komunistinio 
persekiojimo kitų tautybių as
menų. Susirinkime buvo ragina
ma lapkričio 11 d. 2 vai. p. p., 
Veteranų taikos dieną, rinktis 
prie Washingtono paminklo.

Laikas prabilti tylinčiai 
daugumai

Atėjo laikas, kad ir tylinčioji 
Amerikos dauguma prabiltų, pa 
sisakydama prieš komunistų į- 
taigotos mažumos ruošiamas de 
monstracijas, griaunančias šio 
krašto sistemą.

* * 4 ' ’ iPrie paminklo bus meninė 
programa, patriotinės dainos, 
dalyvaujant Hollywoodo akto
riams. Kalbas pasakys šen. 
John Towers, kongresmanai 
John Buchanan, Donald Lukens 
ir, J. March. Tame pačiame po
sėdyje pranešimą padarė FBI 
vicedirektorius Williams C. Sul- 
livan. Tačiau jo pasisakymai, 
toleruoją demonstracijų rengė
jus bei komunistų infiltravi- 
mą į kraštutinės kairės daly
vių tarpą, sukėlė protestus iš 
posėdžio dalyvių pusės.

Du astnoaautai, kurines Lpkrrite 14 d- pakilu© iš Ca pe Kennedy. tekt nusileisti. 
ULu. tiica&įja -..............

A. Solženicinas, kurio raštai pla
čiai pasklidę Vakaruose, lapkričio 
4 d. pašalintas iš Sovietų Rašytojų 
sąjungos

MASKVOS ATKIRTIS - 
SOLŽENICINAS PAŠALINTAS
Nauja rašytojui “nutildyti” 

priemonė
MASKVA. — Aleksandras 

Solženicinas, žinomasis rusų 
rašytojas, kurio raštai leidžia
mi ir plačiai pasklidę Vakaruo
se, bet draudžiami Sovietų Są
jungoje, lapkričio 4 d.- pašalin
tas iš Rašytojoų sąjungos pa
dalinio Riazanės mieste, 150 
mylių į pietus nuo Maskvos. 
Riazanėje veikiančio padalinio 
sprendimas, manoma, negalėjo 
įvykti be Maskvos pareigūnų, 
partiečių, žinios.

Pašalinimas iš Rašytojų są
jungos laikytinas nauju atkir 
čiu, smūgiu rašytojui, kurio dv 
apysakos, Vakaruose išleisto^ 
(“Vėžio palata” ir ‘Pirmajamf 
rate”) pasižymi aštria sovie 
tinės tikrovės kritika.

Rašytojo pašalinimas reiš 
kia: jis “nutildomas”, oficialia:’ 
nelaikomas rašytoju ir jo rasta’ 
negali būti leidžiami.

TRUMPAI
• Vėžio aukų skaičius 197C 

m. JAV-se gali siekti 104,000 
Tai gyventojai — vėžininkai, kr 
rie galėjo likti sveikais, jei jie 
iš anksto būtų kreipęsi pas gy
dytojus. Vėžio Draugijos duo
menimis, 204,000 vėžio liga ser
gančių išvengs mirties, nes jie 
iš anksto susirūpinę gydytis.

• Kolumbijoje kariai nukovė 
šešis partizanus.

TR U M PAI
• H. Wilson, britų min. pir

mininkas, š. m. gruodžio 8-9 
dienomis lankysis B. Rūmuose. 
Tai bus pirmasis Wilsono lan
kymasis, Nixonui prezidentu e- 
sant.

• Spalvos iš mėnulio — va
kar dar kartą patikrinus tele
vizijos aparatus, kuriais bus 
perduotas dviejų astronautų, 
lapkričio 19 d., “pasivaikščioji
mas”, iš viso 7 valandos, mė
nulio paviršiuje, paaiškėjo: bus 
įmanoma vaizdus perduoti ir 
spalvotos TV keliu.

• Brazilijos policija nukovė 
teroristą C. Marighela, kaltintą 
rugsėjo mėn. pagrobus JAV 
ambasadorių. Nusikaltėlis yra 
buvęs komunistų vadu.

• Žemės drebėjimas įvyko 
Irano pietvakariuose. Nuostolių 
nebuvo.

Pagarsėjo nuo 1962 m.
Solženicinas, stalininiu laik

mečiu, pats buvęs aštuonerius 
metus priverčiamo darbo sto
vyklose, pagarsėjo 1961 m. pa
skelbta apysaka “Vena diena 
Ivano Denisovįčiays gyvenime”.

Rašytojas nuo 1967 m. grū
mėsi su Rašytojų sąjunga, svar 
biausia, nesutikus So nerijoje 
spausdinti je ‘ Vėžio palatos” 
ir jam nenusilenkus Sąjungos 
reikalavimui — protestuoti 
prieš jo raštų spausdinimą Va
karuose.

“Literaturnaja Gazeta” 1968 
m. tokį protestą pati paskelbė 
ir tuo pačiu metu puolė rašy
toją, nes jis — “Rusijos prie
šų pusėje”. Buvo laukta, kad 
jis — pas .taisys... Lapkričio 
4 d. įvykis liudijo — partija 
neteko kantrybės ir — nuspręs
ta smogti.

KALENDORIUS

Lapkričio 6 d.: šv Leonar
das, šv. Edviną, Ašvydas, Vi- 
gandė.

Lapkričio 7 d.: šv. Ernestas, 
šv. Karina, Sirtautas, Gata.

ORAS
Oro biuras praneša: Chica

goje ir jos apylinkėse šiandien 
saulėta, dar šilčiau, temp. sieks 
60 ir daugiau 1. F., ryt — be 
pakitimų.

Saulė teka 6: Lo, leidžias 4-09.

akuiko paviršiuje cu prio
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E. Pakalniškienė, 3948 S, Artesian Avė., Chicago, Dl. 60832 
Telef. — FRontier 6-6489
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CLEVELANDO SENJORŲ 
SUSIRINKIMAS

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio m. 6 d.

29-tos Nevvarko vyčių kuopos nare Ona Klem priima organizacijos gar
bės medalį iš prof. A. Aleksio. Dabar Ona Klem jau yra Nevv York ir 
Nevv Jersey apygardos pirmininkė. .Juos stebi M. Veblaitiene ir centro 
valdybos pirmininkas dr. J. Stukas.

kurios taip pat neblogiau už
paukščius pasigamina lizdus. An 
glijoje javų laukuose veisiasi ma
žytės, gražios pelytės, kurios du 
kartu mažesnės už paprastą pe
lę ir beveik šešis kartus lengves
nės. Jos nepilkos, o šviesiai rudos 
arba net kartais rausvos, pakak
lė balta. Jos susisuka lizdus, pa
našius i paukščių. Jie būna ap
valūs, nedideli, susukti iš žolių 
ir prie žolių meistriškai prika
binti. Tupėdamos lizde pelės vis
ką, kas aplinkui dedasi gerai ma
to, nors lizde nėra nei langų, 
nei durų. O mato dėlto, kad liz
dą pelė suka ne tankų, bet retą.

J. Mškns
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• Redakcija straipsnius tai 
so savo nuožiūra. Nesunau 
dotų straipsnių nesaugo, juos 
grąžina tik iš anksto susita
rus. Redakcija už skelbimų 
turinj neatsako. Skelbimų 
kainos prisiunčiamos gavus 
prašymus.

* Redakcija dirba kasdien s 
8:30 — 4:30. šeštadieniais £ 
8:30 — 12:00

• Administracija dirba kas- 5 
dien 8:30 — 4:30, šeštadie- = 
niais — 8:30 — 12:00.

Clevelando senjorų vyčių susi
rinkimas įvyko spalio 5 d. vytės 
Paulinos Usalienės namuose. Su 
sirinkimas buvo pradėtas punk
tualiai. Jį atidarė senjorų pirmi
ninkas A. Mačiokas; sukalbėjo 
maldą ir paaiškino, kad reikės 
išrinkti sekretorę, nes nuolatinė 
sekretorė M. Trainauskaitė dėl 
susidėjusių aplinkybių į susirin
kimą neatvyko. Buvo išrinkta 
Marijona Baranauskienė. Pasku
tinio susirinkimo protokolo irgi 
niekas neskaitė, nes sekretorė jo 
nepridavė.

Pirmutinis pranešimas buvo a 
pie “Saulėtos dėžutės’’ finansinį 
stovį. Jį pateikė Sadauskienė, ku
ri šias įplaukas prižiūri ir tvar
ko. Bendrą senjorų finansinį pra
nešimą pateikė vyčių senjorų iž
dininkė Stasė Sankalaitė. Toliau 
ji papasakojo ir apie kortų po
būvį, kuris įvyko jos mamytės 
vytės R. Sankalienės namuose. 
Kiek iš pranešimo buvo supras' 
ta, iš to kortų pobūvio liko dau
giau kaip šimtinė gryno pelno. 
Už uolų pasidarbavimą parengi 
mų komisijai buvo pareikštas vy
riškas ačiū.

Buvo įdomus pranešimas ir a- 
pie C.L. Kul. Darželio sąjungos 
40 metų jubiliejaus minėjimą, 
kuris įvyko rugsėjo 7 d. Minėji
mas buvo iškilmingas ir prisi 
mintinas. Pranešimą padarė J. 
Sadauskas ir Ignas Visockas.

J šį susirinkimą atisilankė net 
keturi nauji kandidatai, pasižadė
ję stoti į vyčius setijorų eiles. Šie 
busimieji vyčiai yra: Eduardas ir

Juozapina Pranckūnai ir K. ir 
Patricija Selickai. Jie buvo pas
veikinti džiaugsmingu plojimu. 
Naujuosius kandidatus suverba- 
vo M. Baranauskienė ir J. Sa
dauskas.

Po pranešimų buvo renkami 
delegatai į Viduriniu valstijų a 
pygardos seimelį spalio 10-12 
dienomis Youngstovvn mieste.

BŪDINGIEJI GYVŪNŲ LIZDAI
Ne visos bitės lipdosi lizdus iš 

vaško. Yra tokių bičių, kurias va
dina mūrininkėmis arba daili
dėmis. Pavyzdžiui, Alžyre, Šiau
rės Afrikoje, yra bičių mūrinin- 
kių, kurios korių nesidirba, o de- 

Delegatais buvo išrinkti: Pauli-; įa kiaušinėlius varlių kiautuose, 
na Usalienė, M. Baranauskienė,
St. Sankalaitė, K. Petkunienė,
M. Trainauskaitė, Ignas Visoc
kas ir J. Sadauskas.

Kadangi Clevelando 
radijo valanda “Tėvynės Garsai 
turės savo 20 metų gyvavimo pa
minėjimą, susirinkimas nutarė 
tos valandos vedėjus pasveikin
ti su kuklia aukele, nes neretai 
ir vyčių senjorų vardas girdisi 
jos transliacijų metu.

St. Sankalaitė pakvietė laikyti j vienam 
kitą susirinkimą pas jos mamy
tę, 473 E. 148 ISlt. Jis įvyks lap
kričio 23 d .Prasidės 2 vai.

Susirinkimas buvo baigtas 
malda. Ji buvo sukalbėta prašant 
Dievą, kad ilgametis vytis Jurgis 
Kuzas greičiau pasveiktų., Mūsų 
mielas Jurgis jau daugiau kai 
trys savaitės guli Glonvil ligoni
nėje!

Susirinkimui pasibaigus, mū
sų vytės Paulina Usalienė ir Ma
rijona Baranauskienė skaniai vi
sus pavaišino. Susirinkimo daly
viai šiom mielom vytėm reiškia 
gilų ir nuoširdų vyrišką ačiū.

Senelis

Radusi kur kiautą sraigės, mūri 
ninkė ją rūpestingai išvalo, pri
neša į ją maisto, sudeda kiauši
nėlius, o skylutę įlysti į dėžu
tę užlipdo tvirtu kaip akmeniu, 

lietuvių cementu. Tokio cemento tepada
ro tik šios rūšies bitės.

Bitė dailidė nedaro korių. Jos 
išgraužia medžiuose dideles sky
les, kurias pertvarkydamos pa
daro daug mažyčių kambarėlių. 
Pertvaras padaro iš medžio drož
lių; drožles tvirtai sulipdo. Kiek-

ikrų išriedi mažytės žuvytės.
Lizdus sukasi ir kitos žuvys. 

Žuvis “kinas’’ pasidaro labai įdo
mų lizdą. Kaip dyglių, taip ir ki
tų žuvų lizdus dirba patinai. 
Lizdą daro iš putų, kurios atsi
randa iš jo seilių. Patinas plau
kia į paviršių vandens, įsitrau
kia į save oro ir ima leisti seilių 
burbulus, kurie esti stiprūs, nesu- 
trūksta, nes jiems seilių žuvis ne
sigaili. Jeigu seilių pritrūksta, tai 
ji moka jų ir vėl pasigaminti. 
Ti nusileidžia į vandens du^ną ir 
Ada tam tikras žoles, kurių visa
da gali rasti, o nuo tų žolių sei- 
,As ima smarkiau tekėti.

Šios žuvies lizdas plaukioja virš 
'•'iindens, o patelė ikrus (apnar- 

išas) išleidžia vandens dugne. Iš-

MIRĖ ANTROPOLOGAS

Spalio 20 dieną Vienoje su
laukęs 83 m. amžiaus, mirė žy
musis katalikų antropologas 
misijonierius Tėvas Martinas 
Gusinde. Velionis profesorius 
ypatingai pasižymėjo Ugnies Že 
mės gyventojų antropologiniais 
tyrinėjimais ir yra paskelbęs ne 
maža mokslinių veikalų.

’jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiri:

. . kambary padeda po jffl-stus ikrus turi pernešti į lizdą, 
vieną kiaušinei) ir, be to, dar

N.Y. - N.J. APYGARDOS 
SUSIRINKIMAS

Spalio 19 d. buvo N.Y. -NJ. 
apygardos vyčių susirinkimas Lie
tuvių katalikų bendruomenės 
centre Kearny mieste. Susirinki
mą atidarė pirmininkas Laury
ną Janonis, maldą sukalbėjo kun. 
Alfredas Žemeikis iš Kearny 
Mandatų komisija pranešė, kad 
devynioms kuopoms yra atsto
vaujama. Valdybos nariai ir ko
mitetų pirm-kai padarė praneši
mus. Labai trumpą pranešimą 
apie praėjusį vyčių seimą pada
rė delegatės Loreta Stukienė ir 
Elena Kulber. Pilnas pranešimas 
bus sekančiame apygardos susi
rinkime.

Svarbiausias susirinkimo dar
botvarkės punktas buvo išrinkti 
valdybą 1970 metams. Apygar
dos pirmininke išrinkta Ona 
Klem iš 90-tos Kearny kuopoj. 
Šią vasarą 56-jame vyčių seime 
Newarke ji buvo pakelta į gar-

Ronald Fouąuet, 31 m., ir jo žmo
na Betty, 26 m., Bakersfield, Calif., 
suimti ir bus baudžiami už tai, kad 
greitkelyje prie tvoros paliko savo
ketvertų metų dukrelę.

bės nares. Vicepirmininkais 1 iš
rinkti Eduardas Schmidt iš Ne
tvarko ir Nancy Kober iš Great 
Neck. Sekretorėmis - Eleonora 
Gelenitienė iš Kearny ir Marija 
Stonytė iš Netvarko. Iždininke - 
Loreta Stukienė iš Hillside. Iždo 
globėju - Juozas Sable iš Linden. 
Pakėlimų apeigų komitetan iš
rinkti Ona Mitchell iŠ Elizabeth, 
Juozas Boley iš Brooklyn ir Lau
rynas Janonis iš Bronx. Kultū
ros komitetas bus parinktas vė
liau. Spaudą atstovaus Pranas 
Vaškas iš Netvarko ir Elena 
Kulber iš Brooklyn.

Apygardos biuletenio klausi
mą išspręsti susirinkimas pavedė 
naujajai valdybai. Sekančio apy
gardos susirinkimo vieta bus pas
kelbta netrukus. Baigiant susi
rinkimą maldą sukalbėjo Anta
nas Kober iš Great Neck, buvo 
sugiedotas vyčių himnas.

Apygarda nuoširdžiai dėkoja 
“Draugui, “Darbininkui” ir “Ga- 
sui” už puikų seimo aprašymą. 
Ir kiti lietuviški laikraščiai ne 
pagailėjo vietos seimui aprašyti. 
Vietinė amerikiečių spauda taip 
pat plačiai paminėjo tą įvykį. Dė
koja ir Amerikos lietuvių vetera 
nų postui Netvarke už vėliavos 
sargybą sekmadienį, rugpiūčio 
25-tą, seimo Mišiose Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje Elizabeth 
mieste ir už dalyvavimą Prelato 
Kemežio gatvės atidarymo apei
gose po seimo Mišių. F.V.

J. BERTULIO KANTATA

prineša perui maisto. Šalia visų 
kambarėlių bitė dailidė išsigriau- 
žia dar tam tikrą kelią, lyg ir 
prieangį, į kurį išeina išsiritusios 
iš kiaušinėlių jaunos bitės.

Yra bičių, kurios lizdus taisosi 
žemėje. Viena bičių rūšis kasasi 
žemėje negilias duobeles ir išklo
ja jas aguonų žiedų lapeliais. 
Lapelių sukioja kelias eiles ir pa
deda jose kiaušinėlius. Padėjusios 
kiaušinėlius, duobeles užkasa. Iš 
aguonų žiedų lapelių bitės duobe 
lėse padaro lyg žiedus, smukda
mos į spalvų pluoštelį. Tame 
pluoštely ir būna sudėti kiauši
nėliai, visą lizdą apkasa žemė
mis ir net pažinti jį ir surasti 
gan sunku.

Žuvytės dyglės irgi gamina 
lizdus. Jos lizdą sukasi iš sausų 
žolių ir dumblo. Darbas - sun
kus, nes turi dirbti vien snuku
čiu. Lizdą statosi 24 valandas. 
Kai lizdą jau pabaigia, jis būna 
panašus į gniūžtę suspaustų žo
lių, kurių vidury esti įtaisytas 
kambarėlis, o iš jo olelė laukan.

Kada dyglė jau visai pabaigia 
lizdą apdailinti, į jį įlenda pate
lė ir suleidžia ikrus. Šiai išlindus, 
įlenda antra tokių pareigų atlik
ti ir t.t. Patinėlis, lizdą saugo - 
dieną ir naktį, retkarčiais tesu- 
judindamas uodegyte vandenį, 
kad perdaug jis nesustovėtų. Jis 
saugoja lizdą, ligi kol iš padėtų

Tai atlieka patinas, įsitraukęs o- 
ro, nusileidžia dugnan, lenda į 
dumblą toj vietoj, kur ikrai yra 
ir, palindęs po jais, staiga išlei
džia orą. Oras mažučiais burbu- 
lėhais eina pro žiaunas, burbu- 
lėliai ir iškelia ikrus į vandens 
paviršių. Iškilę ikrai įkliūva į 
čia pat plaukiojantį žuvies lizdą.

žinom, kad paukščiai lizdus 
pasidaro patys. Bet yra ir pelių,

John Knight yra išrinktas to pa
ties vardo bendrovės vyriausiu 
direktorium. Bendrovė leidžia laik
raščius, tarp jų “Philadelphia In- 
ųulrer” ir “Philadelphia Daily 
News”. Bendrovės turtas 55 mil. 
dol.

PADĖKA
“Eglutės” Talka Čikagoje dėkin

gai mini visus, prisidėjusius prie 
vaikų literatūros popietės pasiseki
mo.

Štai tie, kurie į minėtą parengi
mą jungėsi darbu bei auka: B. Pū- 
kelevičiūtė, S. O. Mikailaitė, N. 
Užubalienė, A. Baronas, J. Minelga, 
Z. Kevalaitytė-Visockienė, A. Diki- 
nis, D. Kučėnienė, M. Motekaitis, F. 
Strolia, A. Valeškaitė ir jos išraiš
kos šokio studija — G. Aleksaitė, 
D. Bruškytė, D. Brusokaitė, L. Ri- 
mavičiūtė; M. Rimavičiūtė, S. Že
maitytė ; ,

A. Brinką, A. Viktorą, D. Petkū- 
naitė, D. Matulionis;

K. Veselka, V. Žygas, Rimavičius;
D. Augienė, S. ir D. Grėbliūnai 

B. Prapuolenienė, S. Tumosienė, E 
Kolosovienė, O. Mažionytė, K. Leo- 
naitienė, D. Vakarienė, J. Juknevi
čienė, D. Petersonaitė, J. Bareika;

Tėvai Jėzuitai, Putnamo Rėmėjų 
Marųuette Parko skyrius, Jaunimo 
centro vadovybė, “Draugas”, “Nau
jienos”, “Margutis”, S. Barčus liet 
radijo valanda, “Marginiai”.

Talka dėkoja visiems aukoju
siems loteriios laimėjimus ir užsa
kiusiems “Eglutę* nepasiturintiems 
vaikams. Jiems priklauso mūsų pa

dėka už nuoširdų bendradarbiavi
mą vaikų literatūros popietę be
ruošiant, kaip ir tiems, kurie gau
siu atsilankvmu parėmė lietuvių 
vaikų laikraštėlio išlaikymą.

“Eglutės” Talka Čikagoje
G. Valiulienė, K. Bradūnienė
S. Petersonienė, M. Reinienė,

J£. Juknevičienė

Ofiso tel. HE 4-5758

DR. M.BUDRYS
ALERGIJA

2751 West 51st Street
Valandos: antradieniais, penktadle 

uals 2—9 v., šeštadieniais 10—1 p p 
Ligoniai priimami paga! susitartam

Or. Ant. Rudoko kabinetą perčme 
optometristas

DR. EDMUND E. CIARA
2709 W. 51st Street 
TeL — GR 6-2400

Vai pagal susltarlma: Plrmad. Ir
ketv 1—4 lr 7—9; antrad. lr penk
tad. 10—4; šeštad. 10—2 vai.

Ofa 735-4477. Rez. PR 8-8060

DR. L DECKYS
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

SPECIALYBE — NERVU IR 
EHOGNŠ8 EIGOS

Crawford Medical Building 
6440 So. Pulaskl Road

Valandos pagal susltarlma 

Rez. Tel. GI 8-0873
DR. W. M. EISIN-EISINAS

Akušerija lr moterų Ilgos 
Ginekologinė Chirurgija 

6132 S. Kedzie Avė., VVA 5-2670 
Valandos pagal susitarimą. Jei ne
atsiliepia, skambinti: MI 3-0001.

Namu
Ofiso teL PR 8-2220

PKospect 8-0O8I

DR. JANINA JAKŠEVIČIUS
J O K Š A 
VAIKU EIGOS 

2656 VVest 63rd Street 
Plrmad., antrad., ketvlrt. lr penkt 
nuo 12 lkl 8 vai lr nuo & lkl 8 v.v.
šeštad. nuo 1 lkl 4 vai.

JEIGU JUMS REIKIA 
GRAŽIŲ VIZITINIŲ KORTELIŲ,
kreipkitės j “Draugą”, kuris spaus
dina tokius dalykėlius gražiai, grei
tai ir prieinama kaina.

DRAUGAS
4545 VVest 63rd Street 

CHICAGO 29 ILLINOIS

Ofs. PR 6-6022 Rez. PR 8-6960
DR. E. JATULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Bendra praktika

2815 W. 71st Street 
Ofiso vai. kasdien nuo 7 lkl 9 v. v., 
»ešt. nuo 9 iki 12 vai.: aroa susita 
-us.

Ofs. PO 7-6000 Rez. GA 3-7278 
DR. A. JENKINS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3844 VV. 68rd Street

Vai.: kasdien nuo 1—4 p.p. lr 6 
Iki 8 vai. Trečlad. Ir šeštad. uždaryta

Ofiso ir buto tel. OLympie 2-1381

DR. F. V. KAUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1407 So. 49th Court, Cicero
VaL kasdien 10-12 tr 4-7. Trečlad. 
tr šeštad. tik susitarus.

A.a. muz. J. Bertulio kantatą 
“Sugrįžimo Giesmė” lietuvių vi
suomenė turės progos išgirsti J 
lapkričio 23 d. Gage Park salėje, 
Western ir Garfield kampas, Chi
cagoje. Kantatą atlieka vyčių 
choras, vadovaujamas F. Stro- 
lios, Cicero ir Brighton Parko vai 
kų chorai, vadovaujami muz, 
Ed. Kreivėno. Kantatoje dalyvau.- 
ja solistė . G. Mažeikienė, „akom
paniatorius J. Byanskas. E.P.

SEIGAN
VYRŲ IR BERNIUKU KRAUTUVE

4640 South Ashland Avė. — Tel. YArds T-1272
Atidarą vakarais: pirmad., ketvirtad., o kitomis dienomis iki 6-tos 

vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 10 vai. ryto iki 4 vai. popiet 
HARRY SEIGAN kviečia visus tyrus ir jaunuolius atvykti ir įsi
tikinti, koks didžiulis yra pasirinkimas rūbų rudens ir žiemos sezo- 
nuui, geriausių firmų, kaip Groshire, Botany “500”, Phoenix ir
kt. naujausios mados.

KĄ TIK GAUTA IŠ ITALIJOS KOSTIUMŲ, MARŠKINIŲ 
IR KITOKIOS APRANGOS.

DR. ANNA BALIUNAS
AKTŲ AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLES LIGOS 
PRITAIKO AKINTUS 

2858 W«4 flSrd Street 
Vai.: kasdien 10—12 vai. lr 7—9 v. 
vak. Šeštadieniais 10—1 vai. Trečia 
dieni uždaryta Ligoniai priimami su

TeL — REUanoe 5-1811
. DR. WALTER J. KIRSTUK

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
(Lietuvis gydytojas)

3925 VVest 59th Street 
VaL: plrmad. antrad.. kMvlrtad. Ir 
penktad. nuo 12-4 vai. p. p., 6 - 8 
vai. vak., šeštad. 11-1 vai. p. p.,
trečlad. uždaryta.

Ofiso HE 4-1818 Rez. PR 6-9801
DR. J. MEŠKAUSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Specialybė vidaus ligos 
2454 VVest 71st Street

(71-os lr Campbell Avė kampas 
Vai. kasdien 9—11 ryto lr 4—8 v. v 

šeštad. 9 v. r. — 2 v. popiet

DR. FRANK PLECKAS
OPTOMETRI STAS 
Kalba lietuviška)

2618 VV. 71st St. — Tel. 737-5149
Tikrina akis. Pritaiko akinius Ir 

“contact lenses”.
Vai. pagal susltarlma.. Uždaryta treč.

DR. A. PUSTELNIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SPEC. VIDAUS LIGOS
Tel. Ofiso PR 8-7800; Namu 025-7807

5159 So. Damen Avenue
Valandos tik pagal susitarimą 

Trečiadieniais uždaryta

, Tel. — 423-2660

D R. E. RINGUS
RENTGENOLOGAS

9760 So. Kedzie Avenne
Vai., pirmad., antrad., ketvlrtad. ii 
penktad. 8 v. r. iki 9 v. v. Treč. Ir 
šeštad. 8 v. r, iki 3 v. popiet.

DR. ZIGMAS RUDAITIS
SPEC. ORTHOPEDI J< >S LIGOS 

2745 VVest 69tb Street
(Tel. 737-2290 ofiso ir rezidencijos)
Priima ligonius tiktai Husitams —

_________ (By appointment)

DR. LEONAS SEIBUTIS
Inkstų, Pūslės ir Prostato 

Chirurgija
Ofisas 2454 W. 71st Street

Vai.: antrad. nuo 2-—5 popiet, 
ketvirtad. nuo 6—8 vaka-o 

Ofiso telef. 776-2880 
Rezid. telef. 448-5544

DR. ALDONA ŠIMKUS
AKIŲ LIGOS IR CHIRURGIJA 

PRITAIKO AKINIUS 
15542 So. Cicero, Oak Forest, III.

Kabineto tel. 687-2020 
Namu tel. 830-1071 

Vizitai pagal susltarlma

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Adresas: 4255 VV. 63rd Street 

Ofiso tel. REllanoe 5-4410 
Rez. GRovelhlU 8-0617 

Valandos: pirm. lr ket. nuo 12 vai 
lkl 2 vai. p.p. lr nuo 7 lkl 8 v. vak. 
antr. lr penkt. nuo 12 lkl 2 vai. p.p
)r vakarais pagal susltarlma.

DR. P. STRIMAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Bendra praktika lr atrtrargtja 
Ofisas 2750 W. 7 tat Street. 

Telefonas — 925-8296
Valandos: 2—8 v. v., penktad. 10—12 
▼. r„ 1-8 v. vak. šeštad. 1-4 v. va
karo. Sekmad. Ir trečlad. uždaryte 

Rezld. tel. WA 5-3000

si tarus. 
Ofiifiso telefonas: PR 8-3220 
Rea. telef. WAIbrook 5-5076

Rezld. Telef. 239-4683
DR. K. G. BALUKAS

AKUŠERIJA IR MOTERŲ EIGOS 
GINEKOLOGINE CHIRURGIJA 

6449 So. Pulaskl Road (Crawford 
Medical Building) Tel. LU 5-6446

Priima ligonius pagal susltarlma 
tai neatsiliepia, skambinti 174-8011

Pirkę kostiumą švarką ar kelnes, jūs būsite patenkinti, nes 
i mūsų siuvėjai • čia-pat vietoje jums* primieruos ir ’ pritaikins tr 
' Visos berniukų aprangos gaunamos, įskaitant stambius (husky). 

nieko už pritaikymą nereikės mokėti.

DR. C. K. BOBELIS
’nkstų ir šlapumo takų chirurgija

TeL 695-0533 - Elgin 
425 No. Liberty Street 

Ronte 25, Elgin, Ullnota

DR. VL. BLAŽYS
PLAUČIŲ IR VIDAUS LIGOS 

2801 West 63rd Street 
Kampas <S-čioe tr Calitornia 

Vai.: kasdien nuo 6—8 vai. vak.
Šeštadieniais 2—4 vai.

Prečlad. lr kitu laiku pagal sutart- 
Ofiso telef. 478-4042 

Rezld. teL VVAIbrook 5*8048

Tel. ofiso HE 4-5840, rez. 388-2233
DR. PETER T. BRAZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2434 VVest 71st Street

VaL: pirm., ketv. 1-4, vakare 7-0, 
antr., penktad. 1-5. treč. Ir šešt. ttt 
oiNltarna

Tel. ofiso lr buto OEymplo 2-4150

DR. P. KISIELIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4938 W. 15th St, Cicero
Kasdien 1—1 vai. lr 6—8 vai. vak. 

Išskyrus trečiadienius. 
Šeštadieniais 12 tkl 4 popiet

DR. IRENA KURAS
GYDYTOJA IR CHIRURGE - 

KŪDIKIU IR VAIKU EIGŲ
MEDICAL BUILDING 

7158 South VVestern Avenue
i*lrmad.. antrad . ketvlrt lr penkt 
nuo 11 vai. Iki 1 vai. p. p. Ir nuo 
« — 8 vai vakare. Trečlad. nuo 
11 vai. ryto lkl t vai. p.p.. šeštad 
11 vai. ryto tkl 8 vai. p.p.

Ofiso telef. RE 7-1188 
Rez. tel. 280*2010

DR. MARIJA LINAS
AKUŠERIJA MOTERŲ LIGOS

2817 VVest 71st Street 
Telef. HEmlock 6-3545 

(Ofiso lr rezidencijos) 
Valandos pagal susitarimą

Ofiso tel. PR 8-7773. Rez. PR 6-4732

DR. A. MACIŪNAS
CHIRURGAS.
2858 VVest 63rd Street

Valandos: plrmad.. ketv., 6—8 vai., 
antrad. lr penkt. 1—4 vaL 
Valandos pagal Huslbirlnig.

Platinkite “Draugę”.

DR. VYT. TAURAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
BENDRA PRAKTIKA IR MOTERŲ 

LIGOS
Ofisas lr rez. 2652 W. 50th St.

Tel. PKospect 8-1223
Ofiso vai.: Pirm., antr., treč lr 

’penkt. nuo 2 iki 4 vai. ir nuo 6 iki 8 
v. v. šeštad. 2—4 vai popiet lr kitu 
laiku pagal susltarlma.

Of. Tel. HE 4-2123, Namu GI 8-6105

DR. V. TUMASONIS
CHIRURGAS 
2454 VVest 71st Street

Priiminėja ligonius tik slsltarns 
Vai. 2—4 p. p. lr 6—8 vai. vak. 

Trečiad. lr šeštad. uždaryta

Tel. PKospect 6-0400
OR. ONA VAŠKEVIČIUS

(VASKAS)
GYDYTOJA IR CHIRURGE 

6648 So. Albauy Avenue
Vai.: pirm., antrd.. ketv. 8—8 vai 
vak., penkt. lr šeštad. 2—4 popiet 

lr kitu laiku pagal susitarimą 

Tel. ofiso PR 6-6446, rez. HE 4-3150

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8107 VVest 71st Street
Vai.: 2 iki 4 v. p. Ir 7 lkl 8 v. v. 

Treč. lr šeštad. pagal susltarlma

Ofiso tel. 767-2141 Namu 636-4850

DR. PETRAS ZLIOBA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6449 So Pulaski Road 
Vai.: plrmad.. antrad.. penktad, 1-4
tr •-» v. v., ketvlrt C • v. vakaro 
•httadtaalale U-J vai zoole.



Tikrai gerai pajaustas

ŠIANDIENINIS LAIKO RITMAS
Vis labiau skundžiamasi, 

kad Šis amžius yra technikos 
amžius ir, kad. žmogus vis la
biau technokratėja, prarasda
mas daugelį švelnesnių žmo
giškų savybių, atseit, vis la
biau nuhumaniškėdamas. Tam 
tikra prasme gal tai ir tiesa. 
Tačiau, iš kitos pusės, kyla ir 
didesnis tam visuomenės tech- 
niškėjimui pasipriešinimas, iš
šaukdamas kartais net ir per- 
didelius kraštutinumus, kad ir 
jaunuolių susibūrimus į primi
tyvų gyvenimą vedančias gru
pes — hipius. Tačiau techni
ka turi tarnauti visuomenei, 
kad. dvasinės vertybės tech
nikos pagalba geriau galėtų 
būti perduotos žmogui. Vis la
biau visur reikalaujama pasi
ruošimo ir intelekto ir, tur būt, 
neatsitiktinai ir mūsų dabarti
nę JAV Lietuvių bendruome
nės valdybą sudaro akademi
nio statuso žmonės.

*
Centro valdyboje vyrauja 

technikos žmonės. Net trys 
jos nariai pastarųjų metų bė
gyje yra užpatentavę įvairių 
išradimų. Atrodo, kad tokia 
techniška ir intelektualų val
dyba nedaug galės atsiekti vi
suomeninėj veikloj. Nenuosta
bu, kad mažiau išsimokslinę 
ja abejojo ar net puolė ir te
bepuola. Daugeliui mūsų at
rodo, kad visuomeniniam dar
bui tetinka ne profesionalai, 
o šiaip vidutiniuose darbuose 
užsigrūdinę žmonės. Tačiau, 
nepaisant nepasitikėjimo inte
lektualais, dabartinė valdyba 
kaip niekada parodė, kad ji 
yra išradinga ne tik technikoj, 
bet ir visuomeninėj veikloj. 
Vienas tokių jos istorinių žy
gių yra Teatro festivalio su
rengimas.

Tiesa, gal tai daugiau atliko 
vienas valdybos narys, drama
turgas, bet iis tai atliko turė
damas pasitikėjimą ir pagalbą 
visos centro valdybos. Tegu ir 
nebuvo festivalis labai iškilus 
savo pastatymais, bet tai bu
vo įrodymas, kad toks festi
valis galimas, kad galima at
kviesti kolektyvus iš kitur, 
kad žmonės tuo domisi, kad 
jaunimas pajėgia susiburti į 
teatrinius vienetus ir juose 
dirbti. Visa tai buvo istorinis 
įvykis, kartu liudijąs ne tik 
Lietuvių bendruomenės valdy
bos sugebėjimus, bet ir visų 
lietuvių entuziazmą kūrybi
niam ir visuomeniniam darbui.

Tačiau intelektualioji valdy
ba neapsiribojo šiuo istoriniu 
momentu, o ryžosi veikti to
liau ir, nepraslinkus metams, 
užsimojo dar vienam žygiui, 
turinčiam ne tik šiai dienai, 
bet ir ateičiai didelės reikš
mės. Tai mūsų mokslininkų 
suvažiavimas.

*
Galimas daiktas, kad tokio 

uždavinio būtų ėmusis ir kita 
LB valdyba, tačiau gal dar 
tam nebuvo pribrendęs laikas. 
Dar daugelis mūsų jaunųjų 
profesorių buvo tepradėję tik 
lipti karjeros laiptais, dar ki
ti vos buvo įsikabinę į univer
sitetus ar bedarą mokslo laips 
nius. Bet dabartinės centro 
valdybos nepabijojimas juos 
sukviesti ir užsikrauti tokį sun 
kų darbą, rodo didelį laiko ir

Spaudoj ir gyvenime

“MOTORIZUOTAME” LIETUVOS ŪKY
Okupantų įvestą tvarką Lietu

voje vaizdžiai parodo atsitiki
mas, aprašytas “Tiesos” Nr. 222 
(rūgs. 24 d.):

“Gegužės pabaigoje į susivie
nijimo “Lietuvos žemės ūkio tech 
nika” Trakų skyriui priklausan
čią remonto gamyklą nuvežėme 
remontuoti traktorių MTZ-50 
PL. Priėmimo akte pažymėjo, 
kad remontas bus baigtas iki bir
želio 20 d. Tuo laiku nuvyko
me i dirbtuves, tačiau mūsų trak

sąlygų supratimą. Jeigu būtų 
laukta ilgiau, kai kurie mūsų 
intelektualai profesoriai būtų 
sunkiau besugrąžinami į lietu
višką kiemą, būtų atitolę. Da
bar gi jų yra. didelis skaičius 
ir prie jų galės šlietis naujai 
ateiną į mokslo pasaulį.

Mes dažnai skundžiamės, 
kad apie mūsų suvažiavimus, 
net ir demonstracijas mažai 
rašo kiti, amerikiečiu laikraš
čiai. Dabar kaip tik toj ame
rikiečių visuomenėj pagarsėję 
lietuviai ateina į mūsų tarpą. 
Amerikiečių universitetuose, 
amerikiečių mokslo tyrimų į- 
staigose šie simpoziumo na
riai yra žinomi, jie žinomi net 
ir pačioj didžiausioj spaudoj. 
Atėjo toks momentas, kad 
lietuviai gali pasididžiuoti, jog 
šiandien vien Amerikos moks
lo ištaigose lietuvių yra apie 
trejetą šimtų asmenų, o tai y- 
ra didelė jėga. Ta jėga impo
nuojanti ne tik mums patiems, 
kurie kartais sergam menka
vertiškumo kompleksu, bet ir 
amerikiečiams ir mūsų jauni
mui. Apie tai simpoziumo da
lyvis dr. S. Matus sako; “Ti
kėkimės, kad šis suvažiavimas 
paveiks lietuvių jaunimą taip, 
kad jis didžiuosis savo tautos 
praeitimi ir kad mokslo ir 
kūrybos simpoziumas nadės 
parodyti lietuvių jaunimui, 
jog, būnant lietuviu galima 
daugiau atsiekti, negu. būnant 
vidutiniu amerikiečiu”.

*
Mes vis nuolat skundėmės, 

kad reikia mums ieškoti ame
rikiečių draugų aukštose in
stitucijose. Pasirodo, kad ne
maža mūsų pačių yra tose 
aukštose institucijose, tik ne 
vienas tų žmonių daugiau ar 
mažiau buvo palikę amerikie
tiškame pasaulyje. Ir šis cent
ro valdybos istorinis užsimo
jimas parodė, kad juos galima 
atkviesti į lietuviškąjį pasau
lį. Iš pasikalbėjimų “Draugo” 
puslapiuose matyti, kad aka
demikai, dažnai labai mažai 
girdėti, nuoširdžiai pritaria 
tam grįžimui į savo lietuviš
kąjį kiemą, nors ir vienam 
savaitgaliui. Ir reikia tikėtis, 
kad po šio suvažiavimo bus 
įsteigtas toks vienetas, kuris 
apjungs visus lietuvius aka
demikus. Jeigu mes dažnai di- 
džiavomės, kad kokiame su
važiavime dalyvavo trejetas 
šimtų asmenų, kurių dauguma 
tebuvo tik šiaip geros valios 
lietuviai, tai dar labiau tenka 
džiaugtis, kai suvažiuos moks
lo žmonės, kurių įtaka metų 
tėkmėje vis didės amerikietiš
kuose vandenyse.

Geriau ar blogiau pavyks 
mokslininkų suvažiavimas, ta
čiau jau bus padaryta ateičiai 
graži pradžia. Ir todėl reikia 
remti moraliai ir finansiškai 
šį suvažiavimą ir reikia ma
nyti, kad Illinois Lietuvių gy
dytojų dr-ją, paskyrusią sim
poziumui efektyvią paramą, 
paseks visa eilė kitų organiza
cijų ar privačių asmenų.

LB centro valdyba šiuo mok 
alininkų sušaukimu atlieka is
torinį žygį ir visa tai daug 
padės už tėvynės laisvę kovo
jantiems ar mūsų kultūra be
sirūpinantiems asmenims ir 
organizaciniams vienetams.

Al. B.

torius dar net nebuvo pradėtas 
remontuoti. Liepė atvažiuoti po 
dviejų savaičių. Atvažiavę trak
torių radome jau išardytą.

Teko važiuoti į Trakus, kal
bėtis su inžinieriais. Čia tvirtai 
pažadėjo, kad po dviejų savaičių 
traktorių tikrai baigs remontuoti. 
Rugsėjo pradžioje iš atsargumo 
išsyk nebevažiavome, bet pas
kambinome telefonu. Mums at
sakė, kad niekas nežino, kada tas 
traktorius bus sutvarkytas.

Vietname karas yra gana sunkus, nes nuo klastingo komunistinio priešo visur reikia saugotis. Čia matyti viet
namietis, budįs pabėgėlių stovykloje Tieu Atar, Pietų Vietname, gi jo vaikutis miega ant jo nugaros po automatiniu 
šautuvu. Stovykla yra šalia amerikiečių marinų bazės.

PRIEKAIŠTAI STATYBOS ORGANIZACIJOMS
Statybos organizacijos dirbančios ne ūkiškai ir nesirūpinančios darbo našumu 

JURGIS VĖTRAMinisteriu tarybos pirminin
kas J. Maniušis darė priekaiš
tus jo žinioje esančioms Staty
bos ir Kaimo statybos mtnis- 

. teriioms. Jos iau seniai spaudo
je plakamos, susirinkimuose ba- 
.ramos, tačiau svarbiausi staty
bos rangovai vis dar nesugeba 
tinkamai savo darbo atlikti. Mi
nėtos ministerijos suranda pa- 

' siteisinimus priekaištaudamos 
tarybinei santvarkai, nurodyda 
mos jos darbo nesklandumas.

Statybos rangovų darbo ap
imtis padidėjo 25%. Kaimo sta
tyba, ypač iš vienkiemh} žem
dirbių perkeldinimas į gyvenvie
tes kelia daugelį klausimų, ku
rie sunkiai sprendžiami.
Statybinių organizacijų darbas 

nesklandus

J. Maniušis komunistų parti
jos centro komitete darytame 
pranešime be pasigailėjimo bak
snojo statybos rangovus (Tie
sa, X.2, Ns. 229):

“Rangovinių organizacijų dar 
be pasitaiko didelių trūkumų, 
yra nepanaudotų rezervų. Sta-

Bet kas gi tada žino, draugai 
remontininkai”?

Ir šitoks atsitikimas ne vienin
telis. Taip tegali dėtis tik ten, 
kur nėra konkurencijos, kur vis
kas vien valstybės rankose.

J. Žvilb.

Švėkšna ir jos gimnazija
ALICIJA RŪGYTĖ

Žinios apie Švėkšnos miestelį paimtos iš a. a. Jono 
Rugio užrašų, kuriuos jis parašė 1922 m. ruošdamas 
paskaitą Švėkšnos progimnazijos mokiniams apie Švėkš
ną. Paskaitai medžiagą rinko iš senų dokumentų Švėkš
nos klebonijos ir a. a. grafo Jurgio Platerio archyvų, ku
rie dabar jau, deja, bolševikų 1940 metais sudeginti.

Apie Švėkšnos gimnaziją žinias ėmiau iš Švėkšnos 
gimnazijos istorijos ir kronikos atsivežtų į Chicagą.

Duosiu pluoštą žinių apie Švėkšną, kad būtų aiš
kiau, kodėl Švėkšnoje,- o ne kuriame kitame Žemaičių 
krašto miestelyje buvo įsteigta progimnazija jau 1919 
metais, o tik vėliau kiti miesteliai pasekė tuo pavyz
džiu, kodėl čia pribrendo reikalas įkurti švietimo įstai
gą, pastatyti rūmus šiam kultūros židiniui, kuris iki šių 
dienų veikia. Mokinių skaičius taip padidėjo, kad nori
ma Žvėryne statyti dar didesnius rūmus gimnazijai, o 
esamus panaudoti muzikos mokyklai.

Paminėsiu savo paskaitoje Švėkšnos ir jos gimnazi
jos istorijos būdingesnius momentus.

Švėkšnos miestelis ir parapija
Archeologiniai kasinėjimai Švėkšnos apylinkėse pa

rodo, kad VII-VIII šimtmečiuose jau buvo Švėkšnos mies
telis. Čia gyveno skalvių gentys ir nustatyta, kad jie mo
kėjo pasigaminti puikius ginklus, kalavijus ir pentinus.

tybos - montavimo darbų apim
ties didėjimo tempai dar nepa
tenkina augančių liaudies ūkio 
poreikių. Daugelis organizacijų 
neįvykdo nustatytų gamybinių 
pajėgumų ir pagrindinių fondų 
atidavimo naudoti planų, taip 
pat rangos darbų planų, taiks
tosi su žema statybos kokybe 
Didelių nuostolių padaro valsty
bei neūkiškumas atskirose sta
tybos organizaciiose, netaupus 
medžiagų naudojimas ir nepa
tenkinamas jų saugojimas.

Praėjusiais metais smarkiai 
atsiliko, vykdydamos rangos 
darbų programas, pagrindinės 
statybų organizaciios — Staty
bos ministerija ir Kaimo staty
bos ministerija. Jos neužtikri
no, kad būtų atiduota naudoti 
daugelis svarbių objektų.

Didelė spraga statybos orga
nizacijų darbe, sistemingai neį
vykdoma eilės svarbiausių liau
dies ūkio šakų objektų statybos 
planai. Nežiūrint, jog veikiąs 
respublikoje prekybos, gyven
tojų buitinio aptarnavimo įmo
nių, mokslo, kultūros, švieti
mo, aukštojo ir specialiojo vi
durinio mokymo, sveikatos ap-- 
saug'os ir komunalinio ūkio ob
jektų tinklas turi būti plečia
mas, kapitalinės statybos pla
nai šiose šakose vykdomi blo

giau, negu apskritai liaudies ū- 
kyje.

Lėtai statomi taip pat dau
gelis žemės ūkio ir transporto 
gamybinių Objektų. Statybos 
planų neįvykdymas svarbiausio 
se liaudies ūkio šakose trikdo 
reikiamas jo vystymosi propor
cijas, sukelia sunkumų, užtik
rinant normalų pramonės ir že
mės ūkio darbą, neigiamai atsi
liepia kultūrinių-buitinių sąly
gų gerinimo ir darbo žmonių 
gyvenimo lygio kėlimo tempam.

Atsiliekama, vykdant kapi
talinių įdėjimų ir rangos daibų 
planus, ir šiais metais. Per aš
tuonis mėnesius kapitalinių įdė
jimų planas respublikoje įvyk
dytas 91 procentu ,o statybos - 
montavimo darbų — 96 pro
centais. Neatiduota naudoti ne
maža objektų.”

Atsilikusi statybos technika
Jau seniai kalbama apie ir 

statybos technikos atsilikimą, 
techniškų įrengimų trūkumą. 
Juo mažiau techniškų įrengimų, 
juo daugiau reikalinga darbi
ninkų. Šio klausimo tarybinė 
santvarka nepajėgė iki šio me
to tinkamai išspręsti.

Suglaustos pranešėjo pasta
bos vertos dėmesio:

“Statybos ir Kaimo statybos 
(Nukelta į 4 pusi.)

Istoriniai šaltiniai rodo, kad jau XII šimtmety Švėkš
na buvo nemažas miestelis, prekybos centras, nes per 
Švėkšną ėjo prekybos kelias iš Klaipėdos su vokiečių han- 
zos pirkliais iki 1251 metų, kada Klaipėdos pilis buvo 
užimta kryžiuočių ir jos vietoje pastatyta Memelburgo 
pilis. Tada Švėkšna tapo netolimo pasienio žemaičių cent
rine sodyba, kur būdavo dideli prekybos turgūs ir jo- 
markai, o pasienyje pastatytas tinklas pilių, kurių pilia
kalniai išliko iki mūsų dienų. Pilys gynė Žemaičius 
nuo kryžiuočių užpuldinėjimo iki 1422 m. Melno tak 
kos, kai Žemaičiai galutinai buvo palikti Lietuvai. Sie
na su Klaipėdos kraštu buvo panaikinta tik 1923 m., 
kada šis kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos.

Švėkšna, to laikotarpio mastu matuojant, buvo di
delis miestelis, nes 1509 gegužės 21 d. buvo pasirašy
tas aktas Žemaičių seniūno Nikalojaus Kęsgailos, Švėkš
nos savininko, kad Švėkšnoje steigiama parapija ir sta
toma Šv. Jokūbo bažnyčia. Kęsgailą Švėkšnos miesteliui 
davė savo herbą.

1624 metais Švėkšną valdė kitas savininkas, Pajūrio 
tijūnas Kiršenšteinas, darbštus ir sumanus, kuris pastatė 
Švėkšnoje stiklo gamyklą. Švėkšnos savininko inventori
zacijos dokumentas rodo, kad 1644 metais Švėkšnoje gy
veno 55 šeimos dvaro baudžiauninkų, 19 šeimų laisvų 
žemaičių kaimiečių, amatininkų ir pirklių ir tik vienas 
žydas Elijas.

Priskaitant dvaro tarnus, klebono pavaldinius ir 
bajorus Švėkšnoje anuo metu jau gyveno per 500 gyven
tojų.

1652 m. spalio 8 dieną Švėkšną pirmą kartą vizi
tavo Žemaičių vyskupas Parčevskis ir konsekravo bažny

LIETUVOS KARINES TRADICIJOS 
ŠVENTE

Lietuvos kariuomenės 51 metų sukaktį minint

/. V. Sūduvos
Lietuvių tautai nuo seniausių 

laikų buvo lemta gyventi tarpe 
stiprių ir gausingesnių skaičiumi 
kaimynų: slavų tautų iš rytų ir 
pietų, germanų iš vakarų. Ir nuo 
to laiko, kada mus pasiekia isto
rinių metraščių žinios, lietuviam 
beveik be pertraukos teko kovoti 
su savo ggoboniškais kaimynais 
besiveržiančiais j lietuvių gyve
namus plotus.

Tobulėjant ginklams ir karia
vimo būdams, kova dėl mūsų 
tautos gyvybės vis darėsi sunkes
nė ir pareikalavo daug aukų. Ne
paliaujamų užpuolimų iš kaimy
nų pusės pasėkoje buvo sunai
kintos aisčių-lietuvių tautos ir 
gentys — prūsai, jotvingiai, sū
duviai, galindai, sėliai ir kitos. 
Kiečiausią pasipriešinimą naiki
nimams parodė aukštaičiai ir že
maičiai. Jų kunigaikščiai jau 
XIII amžiaus pradžioje sugebėjo 
ne tik suorganizuoti stiprias ka
rines pajėgas, bet 1236 m. Saulės 
mūšyje (spėjama dabartinio Šiau 
lių miesto apylinkėse), visiškai 
sumušė ir sunaikino atvykusią te- 
rioti mūsų krašto Kalavijuočių or
dino kariuomenę, kurią sudarė 
šarvuoti vakarų Europos riteriai 
ir kiti kariai. Tačiau Saulės mūšis 
Lietuvai tik trumpam laikui ra
mybę suteikė.

Šių pavojų akivaizdoj Lietuvos 
kunigaikščiai Traidenis ir kiek 
vėliau Mindaugas sujungė paski
ras lietuvių kunigaikštijas į vie
ną valstybę, kad tuo suorgani
zuotų didesnę kariuomenę ir ga
lėtų sėkmingiau gintis. Karaliui 
Mindaugui žuvus, jo suvienytą 
Lietuvos valstybę toliau stiprino 
ir plėtė jo įpėdiniai: Gediminai- 
čiai: Algirdas, Kęstutis ir Vytau
tas ne tik sugebėjo atremti gau
sius kaimynų puolimus, bet iš
plėtė Lietuvos valstybės ribas nuo 
Baltijos iki Juodųjų jūrų. O tai 
nebuvo taip lengva, nes ano me
to Lietuvai reikėjo vakaruose ko
voti su stipriu visos krikščioniškos 
Europos remiamu Kryžiuočių or
dinu, šiaurėje su Kardininkų or
dinu, ir rytuose su besibraujan- 
čiomis laukinėmis mongolų-toto 
rių gaujomis.

Gyvos karinės tradicijos

Šie nesuskaitomi laisvės karai, 
vesti ištisus šimtmečius, išugdė 
lietuvių tautoje kilnią karinę tra
diciją ir kariškus papročius. Dau
gelyje lietuvių liaudies dainų y- 
ra apdainuojamas karas, mini
mas kalavijas, kardas, kareivėlis 
ir jo kovos draugas žirgelis.

“...Viena seselė brolelį rengė, 
Antra seselė kardelį šveitė...” — 
sako mūsų liaudies dainelė.

Skaitlingas piliakalniais visas 
Lietuvos pasienis ir ant jų nyks
tantieji pilių griuvėsiai, ypač iš 
Vakarų pusės, yra gyvas žilos se
novės tautos kietų kovų liudinin
kas.

Gausūs padavimai apie Lietu- 
! vos karius — karžygius ir net 
• mergeles — karžyges, mums kal
ba apie anų laikų milžiniškas ir 
herojiškas pastangas, kovojant 
už savo tautos laisvę.

Pilėnų kunigaikščio Margio tra 
giškas žuvimas Pilėnuose, kuni- 
gaikštiėniij Živilės ir Gražinos he
rojiškos mirtys kautynėse su kry
žiuočiais, apie kurias kalba pada 
vimai, yra gražūs ne tik vyrų, bet 
ir moterų herojiškumo pavyz
džiai.

Taigi karinė tradicija iš seniau 
šių laikų buvo ir yra giliai įau
gusi į lietuvišką sielą.

Savo valstybinės galybės ypač 
Vytauto laikais Lietuva niekados 
nebūtų pasiekusi, jei nebūtų tu
rėjusi savo gerai organizuotos 
kariuomenės. Vytauto ir Kęstu
čio laikais, kaip rašo lenkų isto
rikas Dlugošas, Vilniuje ir Tra
kuose visuomet būdavo kovos pa 
rengtyje laikoma 4000 žirgų. Tai 
buvo judrus rezervas pasieniais 
stovinčioms pilių įguloms parem 
ti.

Po unijos su lenkais (1569 m.), 
Lietuva prarado nemažą savo ne 
priklausomybės dalį: jos karinės 
jėgos buvo gerai apribotos, ta
čiau karinė tradicija ir karių pa
garba lietuvių tautoje buvo ir y- 
ra gyva iki mūsų dienų.

Laisvės kovos

Ir ši karinė lietuvio dvasia, 
persiduodama iš kartos į kartą, 
spontaniškai pasireiškė vėl nepri
klausomybės kovose. GiedraiČių- 
Širvintų, Radviliškio, Klaipėdos 
mūšiai parodė nepalaužiamą Lie 
tuvos kario patriotizmą ir kovin
gumą.

Ypatingai gilų karinį tradicinį 
patriotizmą ir organizuotumą pa 
rodė Lietuvos partizanai savo 
didvyriškose kovose antrosios bol 
ševikų okupacijos pradžioje. Ir 
šis tradicinis lietuvio karinis są
moningumas buvo ir yra baisus 
Lietuvos šiandieniniam okupan
tui — rusui.

Paskelbus nepriklausomą Lie
tuvos valstybę, 1918 m. lapkričio 
23 d. buvo išleistas pirmas įsa
kymas organizuoti Lietuvos kari
nes pajėgas. Ir taip po kelių šim
tų priespaudos metų vėl buvo 
duotas teisinis pagrindas atkurti 
ir auklėti Lietuvos kariuomenę 
ir tęsti istorinę lietuvišką karinę 
tradiciją. Ši diena buvo paskelb
ta Kariuomenės Švente.

Išblaškyti įvairiuose laisvojo 
pasaulio kraštuose lietuviai, ypač 
kariai, Šią dieną prisimena su 
džiaugsmu ir liūdesiu: džiaugia
mės prisimindami žvalių karių 
gretas, žygiuojančias tėvynės vieš 
keliais, drauge liūdime, prisimin 
darni ir pagerbdami tūkstančius 
žuvusių savanorių, laisvės kovo
tojų, partizanų, paaukojusių sa
vo jaunas galvas Lietuvos laisvei.

čią.
1660 metais Švėkšnos klebonu buvo paskirtas ku- 

gaikštis Vladislovas Giedraitis, o 1664 metais Švėkšną pa
veldėjo Denhofas, artimas karaliaus Jono Sobieskio dva
riškis. Šie du Švėkšnos valdovai labai nesutiko ir nuo
lat bylinėjosi dėl miško, žemės ir baudžiauninkų, jų 
bylos pasiekdavo net didžiojo kunigaikščio tribunolą 
Vilniuje.

Klebonas kunigaikštis Giedraitis bylinėjosi ir su Že
maičių vyskupijos prelatu Šveminu dėl Ginteliškių dvaro 
dešimtinės, kurią šis nustojo mokėjęs Švėkšnos bažny
čiai.

Byla pasiekė Romą ir popiežius Aleksandras VII savo 
specialia bule (kuri buvo Švėkšnos klebonijos archyve) 
priteisė dešimtinę iš Ginteliškių dvaro mokėti Švėkšnos 
bažnyčiai.

Švėkšnos parapija buvo turtinga taip, kad klebonas 
Giedraitis galėjo mirdamas 1688 metais užrašyti Švėkš
nos bažnyčiai 2000 auksinų, 10-tą grūdą iš savo Ber
žėnų dvaro ir įsteigimui Švėkšnoje altarijos Tuchavščiz- 
nos dvarą. Altarija Švėkšnoje išsilaikė iki mūsų dienų.

Pradžioje XVIII šimtmečio Švėkšnos klebonas buvo 
Jurgis Voitkevičius, buvęs karaliaus Zigmanto Vazos sek
retorius. Jis pirko savo broliui Šalpėnų dvarelį iš laisvo
jo. ūkininko Kazimiero Ge'dminto 1704 metais. Jis apsi
gyveno Gailaičiuose, o jo ainis J. Gedmintas gyvena Ca- 
lifomijoje, kurio brolis Švėkšnos gimnazijos mokinys Jo
nas Gedmintas žiauriai buvo bolševikų nukankintas, de
gintas.

(Bus daugiau)
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JUOZUI VENCKUI 60 METŲ
sheime, 18761 LS Signal kuopo
je Hanau, 8591 LS inžinerijos 
kuopoje Darmstadte, kurį laiką 
kaip jos vadas. 1951 m. buvo tru 
pai priskirtas prie 4204 LS sar
gybų kuopos Bamberge ir Bad 
Kreuznache.

Nuo 1951 m. birželio iki 1956 
vasario ryšio karininkas pabal- 
tiečiams 1950 LS centro Kaisers- 
lauterne. Tad 4203 LS sargybų 
kuopos vadas Miesau, o nuo 
1959 m. sausio 1 parėmė 8593 LS 
inžinerijos kuopą Kaiserslauter— 
nes, kur tebėra iki šios dienos. 
Turi visą eilę pagyrimų lapų ir 
ir kitokių gero darbo atžymėji- 
mų.

Lietuviškoje bendruomenėje
Lietuvių kariuomenėje vei

kė ir tebeveikia tiek centri
niuose organuose, tiek apylinkė
je. 1962 - 1965 m. buvo Vokie
tijos LB tarybos nariu; dvi ka
dencijas išrinktas į garbės teis
mą. Savo kuopos rėmuose Kaisers 
lauterne įsteigė Vasario 16 gim
nazijai remti būrelį ir rūpinosi, 
kad tas veiktų. Taip pat neuž
miršta pasirūpinti apylinkės veik
la, nors į jos vadovaujamus or
ganus ir nesileidžia renkamas. 
Jo palankumo dėka kuopos kasa 
yra finansavusi daug didesnio ar 
mažesnio masto lietuviškų, pa
rengimų. O ir pati kuopa yra

Praretėjusiose Vokietijos lietu
vių gretose sukaktuvininkas už
ima neeilinę vietą Ne tik kaip 
ilgametis vienos ar kitos Darbo 
tarnybos kuopos prie JAV-bių 
armijos vadas, bet taip pat kaip 
svarus Lietuvių bendruomenės 
veikėjas

Juozas Venckus gimė Žemaiti
jos viduryje, Luokėje, 1909 m. 
spalio 29 d. stambaus ūkininko 
šeimoje. Šeimoje iš viso augo 5 
vaikai, — 4 berniukai ir 1 mer
gaitė. 3 broliai žuvę kaip parti
zanai tarp 1947 -1951 m. Žemai
tijos miškuose. Tėvas mirė Sibi
re. Motina ir sesuo po 11 metų 
tremtiniško gyvenimo grįžusios 
iš Sibiro į Lietuvą.

Juozas, užbaigęs pradžios mo
kyklą gimtojoje Luokėje, įstojo į 
Telšių gimnaziją ir ten baigė 5 
klases. Tada stojo į Telšių kuni
gų seminariją ir dvejus metus to
liau tęsė gimnazijos kursą. Pas
kutiniajai klasei grįžo atgal į Tel 
šių gimnaziją ir ją užbaigė 1929 
metais. Tais pačiais metais įsto
jo aspirantu į Karo mokyklą 5-ją 
laidą, 1930 pakeltas jaun. lei
tenantu. Betarpiškai po to bai
gė aukštesniosios policijos mo
kyklos Kaune 13-ją laidą. Gim
nazijoje mokydamasis veikė atei
tininkų ir skautų organizacijose. 
Pasižymėjo kaip geras sportinin
kas gimnazijoje ir vėliau, Jo 
šakos buvo lengvoji atletika, čiuo 
žimas ir futbolas. Lemiamai pri
sidėjo prie Telšių Džiugo futbo
lo komandos steigimo.

Gimnazijoje mokėsi vienoje 
klasėje su dabartiniu Lietuvos 
generaliniu konsulu New Yorke 
Anicetu Simučiu. Gyveno juodu 
ir viename kambaryje. Iš kunigų 
seminarijos kurso draugų atsi
mena kunigus Jadviršį, Ilskį, 
Gasiūną, o taip pat kun. Stasį 
Railą, kuris mokėsi Kauno kuni 
gų’ sdminarijoje, bet Su juo daž7’ 
nai susitikdavo per ‘ atostogas 
Žemaitijos parapijose.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais apie pusantrų metų tarnavo 
policijoje, o kitą laiką ūkininka
vo tėviškėje, kartu vesdamas nuo 
savą lentpiūvę. Lietuvos kariuo
menėje pakeltas vyresniuoju lei
tenantu. Buvo šaulių kuopos va-

Juozas Venckus
surengusi ne vieną gražų rengi
nį pati viena, kartu su apylin
kės valdyba ar kartu su kitomis

das Luokėje Lietuvą okupavus baltie2ių kuopomis, pav. mi- 
rusams, 1941 m. kovo men. vem -nint liūdnąsias birželines. Jau 

virto tradiciją Kąiserslauteme be 
ndri Nai^ surikimai, orga- 
nizuojaim "8s$r LS^kuopos. Jam 
būnant centre ryšio karininku, 
lietuviškuosios LS kuopos orga
nizuodavo bendrus Vasario 16- 
tosios minėjimus, kurių vienas 
iniciatorių ir rengėjų visuomet 
buvo kapt. Juozas Venckus. Taip 
pat būdamas 6950 LS centri ka
rininkas išrūpino iš amerikiečių 
ir pastatydino Vasario 16 gimna
zijai klasių baraką, kuris jai 
tarnavo gerą dešimtmetį, tuo 
sutaupydamas Lietuvių bendruo
menei didelę sumą pinigų. Gim
nazijos įkurtuvėms Rumuvoje 
suorganizavo nupirkti valgyklai 
indus. Tr šiaip, atsiradus reika
lui, organizuodavo ir ragindavo 
kitus aryti rinkliavas gimna
zijos bendruomenės ar kitiems 
geriems tikslams. Gražūs priėmi
mai a.a. vyskupų Padolskio ir 
Brazio buvo taip pat didele da
limi Venckaus nuopelnai. Dar ir 
šiandien sukaktuvininkas su pa- 
sidžiavimu rodo fotografijas, kur 
jis veda vysk. Padolskį pro išsi
rikiavusių lietuvių vyrų gretas.

Privačiame gyvenime majoras 
Juozas Venckus linksmas, išra
dingas, sugebąs laiką praleisti 
nenuobodžiauti. 60 metų am
žiaus naštos kaip ir nematyti. 
Guvus, jaunatviškas, kupinas e- 
nergijos ir jėgų, telieka palinkėti, 
kad tai tęstųsi dar ilgus metus.

ELI

gdamas suėmimo, išbėgo į Vo
kietiją.

■ , •! i
Karo neganduose

Karo pradžioje buvo Vokieti
jos armijoje ir kariavo per visą- 
Lietuvą iki Rygos. Tada paleistas 
namo, kur vėl ūkininkavo tėviš
kėje. Dalyvavo kooperatyvinėje 
veikloje, buvo kooperatyvo pirmi
ninkas Luokėje. Karui besitęsiant 
pradėjus veikti komunistų parti
zanams, Venckaus padėtis buvo 
kritiška. Kuriant gen. Plechavi
čiaus rinktinę, stojo į ją. Likvi
duojant rinktinę, spėjo pabėgti 
į Žemaitiją ir tapo Kretingos ko
mendanto padėjėju. Komendan
tu buvo pulk. leitn. Miesevičius. 
Užmezgė santykius su I-juoju Že
maičių pulku, organizavo jam 
žmones Varniuose. Surinko apie 
100 vyrų, paskirtas 3 bataliono 
3-čios kuopos vadu Perėmė fron
to liniją ant Ventos upės, Akme
nės apylinkėje. Vėliau kuopa bu
vo atitraukta apmokymui į Se
dą. Ten 1944 m spalio 7 d. įvyko 
smarkios kautynės, kuopa sti
priai apnaikinta, liko tik maža 
dalelė vyrų.

Atsidūrę Kretingoje ir radęs 
savo pulko gurguoles, jas nuve
dė į Vokietiją. Vokietijoje buvo 
nuginkluoti ir pristatyti kasti ap
kasų. Venckus jų prižiūrėtojas, 
bet neilgai. Pabėgo į Vokietijos 
gilumą per Labiau, Dancigą iki 
Berlyno jau ne kaip karininkas, 
o kaip pilietis Jusonis... Karo ga
le buvo Saksonijoje, ją perimant 
rusams, atvyko į Hanau, iš ten 
į Wiesbaden ir galiausiai į 
Schweinfurt. 1947 m. įstojo į 
Schweinfurte kuriamus Darbo ta 
nybos dalinius, apmokymą atli
ko Kaefertalyje prie Mannheimo. 
Greit gavo leitenanto laipsnį, 
1949 m. pakeltas kapitonu, o 
šiemet spalio mėnesį LS Ąiėjohi- 
į&sUv&JO® .šnkfįGįa Jfeii

Dr. R. Karką, priimtą j “Gajos” korp. sveikina korp. vėliavos globė
jas dr. D. Jasaitis, korporacijos spalvas uždeda dr. V. Šaulys. “Ga
jos” 40 metų jubiliejaus proga dar į korporaciją įstojo dr. A. Šliažas 
ir stud. Jasaitytė. Nuotr. K. Ambrozaičio

MŪSŲ KOLONIJOSE
Worcester, Mass.

20 METŲ LIETUVIŠKOS 
KULTŪROS DARBE

Šiemet suėjo dvidešimt metų, 
kai pirmieji Worcesterio trem
tiniai suorganizavo Meno Mė
gėjų ratelį ir pradėjo veikti. 
Šia proga spalio 25 d. Maironio 
parke surengtas paminėjimas, 
kuriame dalyvavo Meno Ratelio 
nariai su šeimomis ir kviestieji 
vietos veikėjai.

Oficialią paminėjimo dalį pra
dėjo Ratelio pirm. Juozas Sta- 
rėnas. Jis pakvietė į garbės pre
zidiumą Šv. Kazimiero parapi
jos kleboną kun. J. Jutkevičių, 
parapijų vargonininkus V. Bur
dulį ir A. Mateiką, Lietuvos 
Vyčių 26 kp. pirm. V. Baziliaus- 
ką, Maironio parko pirm. K. 
Adomavičių ir Pr. Pauliukonį. 
Į garbės prezidiumą buvo kvies
ti ir kitų organizacijų atstovai, 
bet jie nebuvo atvykę į posėdį.

Meno Mėgėjų ratelio steigė
jas, vadinamas Ratelio tėvu, 
Leopoldas Jokubauskas papa
sakojo įspūdžius, kaip buvo 
organizuojamas Ratelis ir bū
dingesnius jo veikimo momen
tus.,

1949 m. atvykus didesniam 
tremtinių skaičiui iš Vokietijos,
L. Jokubauskas pasitaręs su 
Tremtinių draugijos pirm, Ka
ziu Jonaičiu, ateinančiame drau
gijos susirinkime iškėlė reikalą 
organizuoti meninių pajėgų vie
netą. Tuoj pat atsiliepė virš de
šimties asmenų: broliai Kleinai 
seserys Savickaitės, A. Kauše
vičius, J. Naikelis, J. Starėnas, 
Uršulė Domantaitė - Roževičie- 
nė ir kiti. Bet dar buvo mažai 
narių pradėti rimtesniam dar
bui. Naujus narius verbavo po 
pamaldų prie šv. Kazimiero baž
nyčios. Darbas pradėtas nuo 
tautinių šokių, juos mokė sese
rys Liucija ir Izabelė Savic
kaitės. Pastovios savo būstinės 
neturėjo, repeticijas daugiausia 
darydavo parapijos salėje. Su
kurtas montažinis vaidinimėlis 
“Prie malūno” susidedąs iš tau

1970 PLYMOUTH-
BARRACUDA
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tinių šokių liaudies dainų ir dek- 
amacijų. Į darbą, buvo įtraukta 
ir solistė Juzė Krikštolaitytė.

Pirmas ratelio pasirodymas 
buvo su veikalėliu “Prie malū
no”, salė prisirinko pilnutėlė, vi
si interesavosi pamatyti ką “di
pukai” parodys. Po to įvairios 
organizacijos pradėjo kviesti 
Ratelį atlikti meninę progra
mą. .

1950 m. pradžioje atvyko mu
zikas Zigmas Snarskis, jis su
organizavo chorą. 1950 m. Va
sario 16 proga Ratelis suruošė 
šešių paveiksliĮ iš Lietuvos pra
eities ir dabarties įvykių vaidi
nimą. Prie dekoracijų daug dir
bo J. Naikelis ir St. Kleinas. 
Vaidinim) kūryba ir režisūra 
buvo L. mubausko.

Aktor'.i- nepasitenkino savais 
režisoriais, pasikvietė H. Kačins 
ką iš Boa ,.oųa Jis įsteigė dra
mos studi’: kurią baise 22 as
menys ir tikrai meniškai pasta
tė Čiurlio ■ e nė ■ “Aušros Sū
nūs”. De.i-racijų škicus atliko 
dailininke; Andriušis o darbą 
J. Naikelis.

Ant Hardiųg ir Harrison gat
vių kampo antrame aukšte bu
vo išsinuomota Ratelio patalpa. 
Patalpos dekoravimo škicus pa
rengė dail. Andriušis, ’ išpjaus
tė J. Naikelis. Kai namo savi
ninkas atsakė patalpas tai vi
sos dekoracijos buvo perkeltos 
į Maironio parko didžiąją salę.

Muz. Zigmas Snarskis daug 
dirbo su Ratelio choru, kuris 
buvo tapęs Worcesterio lietuvių 
pažiba. Choras buvo kviečiamas 
atlikti meninę programą kiek
vieną svarbesnę tautinę šventę 
ar minėjimą. Be to vieną kartą 
metuose surengdavo didesnį 
koncertą vietoje ir aplankydavo 
apylinkės lietuvių kolonijas.

Pirmais savo veikimo metais 
ratelis surengė piketavimą prieš 
atvykusį komunistą Bimbą su 
prakalbomis. Ratelio nariai su 
plakatais išėjo piketuoti, vieti
niai senieji lietuviai stebėjosi, 
kaip galima piketuoti, čia lais
vės kraštas, kas ką nori, tas tą 
daro, stebėjosi ir Ratelio narių

TEI VT 7-1515 
■juau, ?i«i a,.

drąsa bei ryžtu kovoti prieš 
-avo tautos pavergėjus.

Muz. Saarskiui p ...itrorku ",
jo vietą užėmė muz. Jonas Bei- 
noris. Jis važinėjo iš Providen- 
ce. Jo laikais choras puikiai vei
kė. Jam išvykus iš Providen- 
ce, chorą perėmė Juozas Pap
lauskas (1984 m.). Jo laikais 
choras pradėjo silpnėti. Jam 
mirus, išliko ratelio tik penke
tukas, kuris šiandien gražiai re- 
reprezentuoja Ratelį. Jį sudaro
E. Gorodeckienė, A. Brantienė, 
Kr. Naikelienė, U. Roževičienė 
ir V. Roževičius. Jiems vadovau 
ja V. Burdulis. Į Šv. Kazimiero 
parapiją atvykus muz. A. Ma
teikai, Ratelio choras vėl atgai
vintas. Be chorvedžių reikia pa
minėti ir uolią Ratelio akompa- 
niatorę Olgą Keršytę, kuri per 
Ratelio choro pasirodymus vi
sada akompanuoja pianinu.

L. Jokubausko nuomone Ra
telyje susirado save keli asmens 
ir iškilo Worcesterio lietuvių vi
suomenėje. Ilgą laiką buvęs Ra
telio pirmininku K. Adomavičius 
šiandien puikiai vadovauja di
delei ekonominei įstaigai Mairo
nio parkui. A. Kauševičius yra 
Maironio parko šeimininkas, o 
V. Roževičius penketuko daly
vis.

M. Ratelis stengėsi praeityje 
ir dabar palaikyti lietuviškus 
papročius. Anksčiau rengdavo 
Joninių laužą ir kasmet prieš 
Užgavėnes surengia lietuviškų 
blynų balių.

Po L. Jokubausko kalbos ke
turiems Ratelio nariams, išbu
vusiems jame be pertraukos 
nuo jo įsteigimo iki šios dienos, 
įteikė dovanas, kurias gavo U. 
Roževičienė, L. Jokubauskas, 
St. Kleinas ir J. Naikelis.

Po oficialios dalies vyko už
kandžiai ir sveikinimo kalbos. 
Kalbėjo kun. J. Jutkevičius, Pr. 
Pjauliukonis, Kl. Adomavičius 
(jo pirmininkavimo laikais Ra
telis išleido savo dainų plokšte
lę), V. Baziliauskas, J. Matu
levičius. Protarpiais penketu
kas padainavo ir V. Roževičius 
solo. Prpgramai vadovavo Pr. 
Račiukaitis.

TRADICINIAI
MAIRONIO PARKO PIETŪS

Spalio 26 d. surengti tradici
niai Maironio parko pietūs, į 
kuriuos atsilankė 400 asmenų. 
Nariai gauna pietus ir po porą 
stikliukų išgerti nemokamai; 
ne nariams — po pusantro do
lerio, o Vaikams — po dolerį. Ir 
kas stebėtina, kad taip pigiai, 
duodami pietūs, o draugija dar 
ir iš to padaro pelno. Praeitais 
metais draugija turėjo 300 dol. 
pelno. —. .

Nežiūrint daugybės žmonių 
dalyviai greit tvarkingai galėjo 
gauti maistą. Visą tvarką pri
žiūrėjo pats pirmininkas. Pr.

Chicago Savings
and Loan Association

1 0/. Certifikatų sąskaitos

Certifikatai išduodami tūks
tantinėmis. Mažiausia turi 
būti $5000. Pelnas mokamas 
kas trys mėnesiai.

Ant visų knygelių 
«as kaitų

NUOŠIMČIAI PRISKATTOMI 
KAS DIENĄ, IŠMOKAMI KAS 
TRYS MfiNESIAI.

ŠTAI NARIAMS TEIKIAMAS MŪSŲ PILNAS PATARNAVIMAS:

Chicago Savings and Loan Assn.
John Pakel, Sr>, President and Chairman of the Board

6245 SO. WESTERN AVĖ. TEL. GR 6 - 7575
H O U R S •. Mon 12 P.M. to 8 P.M.. Tues. 9 to 4, Thurs. & Fri 9 to 8, Sat: 9 to 12:30

PRIEKAIŠTAI STATYBOS 
ORGANIZACIJOMS

(Atkelta iš 3 pusi.) 
ministerijos turi iš pagrindų 
pagerinti darbo stilių, pakelti 
vadovavimo ir statybinėms or
ganizacijoms lygį, reiklumą 
joms, nesitaikstyti su neūkiš
kumu.

Daugelyje statybos organiza
cijų nepakankamai dėmesio ski 
riama daug triūso reikalaujan
čių darbų mechanizavimui'prie
šakinio patyrimo ir pažangių 
apmokėjimo formų taikymui, 
darbo mokslinio organizavimo 
diegimui. Tai svarbiausia prie
žastis, dėl kurios lėtai kyla dar
bo našumas.

Šie trūkumai visų pirma pri
klauso nuo to, kad patys sta
tybininkai stokoja iniciatyvos 
ir organizuotumo. Statybų par
tinės organizacijos, visi komu
nistai statybininkai turi vado
vauti socialistiniam lenktyniavi
mui, kontroliuoti ,kaip naudo
jama statybos technika, rūpin
tis, kad būtų skleidžiamas pir
mūnų patyrimas, tapti iniciato
riais, diegiant mokslinius darbo 
ir gamybos organizavimo me
todus.

Kartu negalima nutylėti di
delių trūkumų, planuojant sta
tybą, ekonomiškai skatinant 
žmones, organizuojant materia
linį - techninį aprūpinimą”.

Darbo našumas
Sena byla — šnektos apie 

darbo našumo kėlimą:
“Darbo našumo augimo tem

pai respublikos statybos orga
nizacijose aiškiai nepakankami. 
Per trejus šio penkmečio me
tus darbo našumo augimo tem
pai rangovinėse organizacijose 
vidutiniškai per metus sudarė 
5 procentus, o Statybos minis
terijoje — tik 3 procentus. Per 
8 šių metų mėnesius šis rodik
lis respublikoje lygus 5,5 pro
cento, o Statybos ministerijoje 
— 4,3 procento. Kaimo staty
bos ministerijoje — 4,5 procen
to.

Daugelis rangovinių organi
zacijų neįvykdo statybos - mon
tavimo darbų savikainos maži

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllliiil
Rapolo Skipičio dvi įdomios ir kiekvienam naudingos įsigyti 

knygos:
$5.00NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT ...

atsiminimų knyga, pavaizduojanti sąlygas, 
kuriose kėlėsi nepriklausoma Lietuva.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA .. ............ ..
1 atsiminimų knyga, apimanti 1914-40 metų 

laikotarpį. Išleista švenčiant 50 m. nuo nepri
klausomybės paskelbimo jubiliejų.

Šiuose dviejuose veikaluose rasite išsamų ir gyvą bundan
čios ir nepriklausomos Lietuvos aprašymą, kurį autorius pateikia 
kaip betarpis tų laikų įvykių liudininkas.

Knygos gaunamos DRAUGE. Illinois gyventojai prie knygo, 
kainos turi pridėti 5 proc. mokesčiams.
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$7.00

Notary Public Service 
Free community rooms for 
your organiz’n meetings 
Cash checks and pay all 
family bills with our spec’l 
money order checks.

nimo užduoties”.
Tarybinėje santvarkoje ga

mybos aukšti kaštai neišvengia 
mi, nes juos pakelia biurokra
tinis sustingimas, nesklandi or
ganizacija ir atsakomybės trū
kumas.

Vargu ką nauja atneš staty
bos organizacijų savarankišku
mo skatinimas, įspraustas į se
nus biurokratizmo rėmus.

ANNA KARENIHA,
L.N. TOLSTOJUS

I ir II tom. — 4.00.
III ir IV tom. — 3.75.

BARABAS,
PAER LAGERKVIST

kaina — 2.25

CEZARIS,
MIRKO JELUSIC 
3 tomai kiekvienas po 2.00

NUSIKALTIMAS IR BAUSME
F.M. DOSTOJEVSKIS

I tom. —3.00
II tom. — 2.50

III tom. — 3.00

VARGDIENIAI,
VICTOR HUGO

I tom. — 3.50
II tom. — 2.00

III tom. — 3.00
IV tom. — 3.50 

Tai knygos, kurios niekada ne
pasensta ir nenusibosta, kurios 
tinka visiems laikams, visoms 
tautoms, kurios verčiamos į sve
timas kalbas ir renkamos mokyk
loms ir bibliotekoms kaip to kraš
to pavyzdinė literatūra. Tos kny
gos reikalingos kiekvieniems na
mams. Įsigiję jas “Drauge” sau 
ir savo draugams ar artimie
siems, tikrai būsite patenkinti.
Gaunama DRAUGE, 4545 West 

BSrd St., Chicago, IU. 60629
Illinois State Krventalai prie kainos 

turi pridėti 5% mokesčių.

f INSURED

* Sėli A redeem U .8. Bonds
* Two large free park’g lota
* 8ave-by-Mail Kits
* Travelers Checks
* Safe Deposit Bozes



KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventės minėjimas Detroite 

H bus lapkričio 23 d. 10:30 v. Šv. 
Mišios už žuvusius kovose ir mi
rusių nuo žaizdų kūrėjų, savano
rių, karių, šaulių ir partizanų 
vėles, šv. Antano bažnyčioje.

1 vai. Lietuvių namuose kartu 
su Balfo 76 sk. nariais ir svečiais 
pietūs Lietuvių Namuose.

Detroito kūr. savanorių ir Ra
movėnų skyrių valdybos prašo 
savo skyrių visus narius, o taipo- 

I gi birutietes, bei šaulių (St. But
kaus ir “Švyturio”) abi kuopas 
pamaldose ir pietuose dalyvauti.

J. M.

BALFO PRANEŠIMAS

Balfo 76 sk. rinkliavos laikas 
pasibaigė. Skyriaus valdyba pra
šo mieluosius rinkėjus, kurie dar 
nebaigė aplankyti aukotojų, pa
sistengti greičiau užbaigti. Prašo
me nelaukti sugrįžtant atosto
gaujančių aukotojų; jie bus vė
liau kontaktuoti.

Kasmet beveik tie patys žmo
nės ateina Balfui talkon. Sk. val
dyba nori padaryti bendrą nuo
trauką visų rinkėjų. Nuotrauką 
būtų galima padaryti tuoj po ju
biliejinių pietų lapkr. 23 d., jei
gu daugiau rinkėjų atsilankytų.

Malonu, kad savanoriai, ramo
vėnai, birutietes ir šauliai priė- 

* mė skyriaus kvietimą dalyvauti 
jubiliejiniuose pietuose; kartu su 
balfininkais pagerbti ir pasi
džiaugti Balfo skyriaus steigėjų- 
darbuotojų atliktais milžiniškais 
darbais. Balfininkai turės garbės 
kartu su kariškiais pagerbti Lie
tuvos karį, bei partizaną, kuris 
žuvo nelygioje kovoje.

Lapkričio; 23 d. (sekmadienį) 
10 vai. pamaldos Dievo Apvaiz- 

" dos parapijos bažnyčioje už Bal
fo 76 skyriaus steigėjus - darbuo
tojus. Po pamaldų 1 vai. iškil
mingi pietūs. Programos vedė
ju pakviestas mok. Pranas Zaran- 
ka. Meninę dalį atliks aktorius 
Vitalis Žukauskas iš New Yorko. 
Solo padainuos Irena Vizgirdai
tė, jai akompanuos -Vida Bliū- 
džiūtė. Pietų metu sužinosime 
rinkliavos rezultatus. Bus iš- 

| traukti ir laimingieji bilietai ir į- 
teįktps dovanos, ,,

Visi, kurie dalyvaus Ralfo 76 
skyriaus jubiliejiniuose pietuose 
lapkričio 23 d. prašome įsigyti 
kvietimus, kaina 4 dol. asme
niui. Skambinti Balfo dir. E. 
Paurazienei tel: UN -23298 arba 
skyriaus valdybai tel: 278-1353.

R. Ražauskienė

"GABIJOS” SKAUČIŲ TUNTO 
ŽINIOS

Šių metų lapkričio 16 d. yra 
kviečiama tunto iškilminga suei
ga. “Gabiją” lanko vyriausia skau 
tininkė M. Jonienė ir Vid. ra
jono vadeivė B. Kozicienė. Bus 
pakrikštytos tunto ir vyr. skau
čių draugovės Dr. D. Kesiūnaitės 
vardo vėliavos.

Iškilmės pradedamos 10:30 pa
maldomis Šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. 12 vai. lietuvių na
muose iškilminga sueiga. “Gabi
jos” tunto skautės uniformuotos 
su vėliavomis renkasi 10:15 Šv. 
Antano parapijos mokyklos ko
ridoriuje.

Kviečiama Windsoro skautės,

Detroito skelbimai
PETRAS PUTRIUS

Dažo — Dekoravimas — Taiso 
Kambarius — Verandas — Garažus, 
{deda ‘'"Plaater Board”. Visų rūšių 

grindų ir slėnu plyteles.
12737 Grandmont Rd., Detroit 27.

Miehigan — Tel. VE 3-4064
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LIETUVIŠKOS MELIODIJOS
WMZK-FM RADIO BANGA 98

Antradieniais - kettvlr tad tentais 
nuo S—9 v. v. ĖST.

Patricla Bandža 
Algis Zaparackas

tel. 278.3265 
tel. 649-1982

Vedėjas—RALPH J. VALATKA 
17696 Warwlok, Detroit. Mich. 48319

TEL. 5S7-5E50

uuuųuuiuiuiu^^

“Baltijos” tunto broliai, skauti- 
ninkių draugovė, skaučių židi
nys, skautai akademikai, skautai 
filisteriai, tėveliai ir visuomenė 
sueigoje dalyvauti.

Laukiama viešnių ir iš Cle
velando.
Artimoje ateityje “Gabijos” tun 

to skautės, prie lietuviškų baž
nyčių vykdys gerojo darbelio rin
kliavą. Norima prašančius rūbų, 
Suvalkų trikampio lietuvius, Ka
lėdų proga pradžiuginti.

Kanados rajono vyr. skaučių, 
skautų vyčių ir vadovų sąskridy- 
je, dalyvavo 10 “Gabijos” tunto 
skaučių vadovių. G.S. T.

TRUMPAI

— Pianistės Aldonos Kepalai
tės rečitalį lapkričio 1 d. Muzi
kos instituto salėje suruošė LB 
apylinkės valdyba. A. Kepalaitė 
išpildė Brahmso, Mozarto, Cho 
pino ir Debussy kūrinius, pade
monstruodama neabejotinai aukš 
tą techniką. Tačiau publikos tik 
65 asmenys. Priežastys: parengi
mų susikryžiavimas, lietingas o- 
ras, nauja, dar neįprasta vieta, o 
svarbiausia, reikia spėti, kad ne
buvo vaišėmis apkrautų stalų. 
Turėjome gerą progą pasiklausy
ti amerikiečių kritikų bei spau
dos gražiai vertinamą mūsų žy
mią menininkę tačiau progos ne
išnaudojome.

— L. Fondo Detroito skyriaus 
valdybos posėdyje lapk. 2 d. svei
katos sumetimais atsistatydino 
valdybos pirmininkas dr. Pra
nas Padalis, bet toliau pasilikda
mas valdybos sąstate. Pirminin
ku buvo išrinktas inž. Vytautas 
Kutkus iki šiol ėjęs vykd. vicepir
mininko pareigas. Valdyba ap
svarstė valdybos sąstato papil
dymą, nematė eilę kaAdidatų, 
kurie netrukus bus į valdybą pa
kviesti. Posėdžio metu buvo pa
žiūrėta į praeitį, jos nesekmes bei 
neveiklumą ir apsvarstyti planai 
ateičiai. Buvo pagerbtas tragiškai 
žuvęs valdybos vicepirm. kun. I 
Bronius Dagilis.

L. Fondo Detroito valdyba nu
tarė suruošti fondo nariams. ir 
fondui pritariantiems pietus su 
menine programa vasario 22 d. 
Sekantis valdybos , posėdis įvyks 
lapkričio 16 d. 12 vai. L. namuo
se. ‘ <

— Lietuvos didžiosios kuni
gaikštienės Onos Vytautienės mi
nėjimą ruošia Detroito birutie- 
tės lapkričio 9 d. 3 vai. L. na
muose. Pirmoji Vytauto žmona 
Ona mirė Trakuose prieš 550 
metų 1418.VII.31 d. Paskaitą a- 
pie šią žymią lietuvę ir Lietuvos 
kunigaikštienę skaitys istorikas 
Jonas Švoba. Meninėje dalyje gir
dėsime mergaičių grupę, vad. 
muz. St Sližio, kuri padainuos 
lietuvių kompozitorių kūrinių py
nę. Po programos kitoje salėje bi 
rutietės svečius pavaišins kava ir 
pyragaičiais. Birutietes nuošir
džiai rūpinasi šalpos reikalais, y- 
ra pasiuntusios siuntinių į Sibi
rą, todėl ir šio minėjimo visos 
pajamos skiriamos šalpos ir kul
tūros reikalams paremti.

— Pasaulio LB centro valdy
bos posėdis pirmą kartą kviečia
mas ir įvyks Detroite lapkričio 
9 d. '

— Jūrų šaulių “Švyturio” kuo
pos vyrai lapkričio 29 d. važiuo
ja į Torontą, kur bus minima 
15 metų sukaktis, kai buvo įkur
ta pati pirmoji šaulių V. Putvio 
vardo kuopa.

—A. a. Petras Petrulis, prieš 
keletą savaičių persikėlęs gyventi 
į Floridą, ten staiga mirė. Pa
laidotas Detroite iš Šv. Antano 
bažnyčios Woodmere kapinėse. 
Liko žmona ir kiti giminės.

— Naujosios bažnyčios staty
bos reikalai. Klebonijos planai 
jau perduoti kontraktorių var
žyboms, bažnyčios planai visiš
kai baigiami paruošti. Kultūros 
centro planai irgi sparčiai ruo
šiami. Visoms statyboms dar trū
ksta apie 100 909 dolerių kuriuos 

uu-ų,

Spalio 12 d. ALB Detroito apylinkės lituanistinė mokykla i'kilmingai užbaigė PLB Švietimo tarybos pa
skelbtų varžybų pirmąjį tarpsnį. Nuotraukoje matome kelis (viso buvo 115) laikraičių iškarpų rinkinius, 
dalį užbaigtuvių dalyvių ir prieky sėdinčius ir sėdinčias varžybų laimėtojus ir laimėtojas.

Nuotr. K. Sragausko

1

kės imti paskolos iš arkivyskupi
jos. Lėšų telkimui sudarytas fi
nansų komitetas: Pranas Zager- 
Zagarevičius (pirm.), Elzbieta 
Paurazienė (vicepirm.), Alfonsas 
Arlauskas, Jonas Valukonis, Eu
genijus Jankus (sekretorius), Ste
pas Smaliskas (iždininkas), 
Stasė Hotra, Jurgis Šenbergas, ra
jonų vadovai Leopoldas Heinin- 
gas ir Juozas Chaps.

—Ruošiasi šaulių suvažiavi
mui. Ateinantį pavasarį įvykstan
čiam Šaulių Sąjungos narių su
važiavimui Detroite suruošti, 
abi Detroito kuopos šiomis die
nomis pasidalino darbais. Suva
žiavusių narių nakvynėmis ir 
maitinimu rūpinsis “Švyturio” 
kuopos šauliai.

— Buvo nuvykę į Cievelandą 
ir ten dalyvavo Ohio LB apygar
dos suruoštame abiturientų ba
liuje: LB apyl. pirm. Jonas Gai
žutis ir abiturientai -Dalia Gai- 
žutytė, Regina Garliauskaitė, Ge
diminas Geldys ir Juozas Vaičiū
nas.

Lapkričio 1 d. Detroito Lietuvių 
bendruomenės suruoštame Aldonos 
Kepalaitės piano koncerte Ramcna 
Urbonaitė rengėjų vardu įteikia gė
les. Nuotr. J. Gaižuči0

— Buv. Lietuvos respublikos 
prez. Aleksandro Stulginskio mi 
nėjimą ruošia Detroito organiza
cijų centras, gruodžio 7 d. 12 
vai. L. namuose. Iš Clevelando 
atvyksta teisininkas Petras Stra
vinskas, kuris skaitys apie A. Stul
ginskį paskaitą tema“Jo gyveni
mas, asmenybė, principai ir poli
tinė etika”. Po paskaitos svečiui 
P. Stravinskui pagerbti bus pie
tūs kitoje salėje. Pietus iš anksto 
užsisakyti pas DLOC‘o valdybos 
narius Kazį Veikutį, Antaną Su- 
kauską ir Petrą Pagojų.

— Svečias iš Kolumbijos. Kun. 
M. Tamošiūnas keliaudamas po 
J. A. Valstybes kelioms dienoms 
buvo sustojęs pas p. Gilvydžius 
Detroite ir susipažino su šios kolo
nijos lietuvių gyvenimu.

— Lietuvių namų draugijos 
i tradicinis rudens balius ruošia- 
1 mas spalio 15 d. 8 vai. L. na
muose. Stalus užsisakyti pas val
dybos narius.

— Poeiv Vlado Šlaito nuolat 
I gyvenančio Anglijoje, poezijos 
vakarą ruošia L. B. apylinkės 
valdyba lapkričio 16 d. 3 vai. 
Dievo Apvaizdos parapijos salė
je-

— Matas Šimonis ir Vytautas 
Čižauskas lapkričio 9 d. nuo 10:30 
vai. Šv. Antano parapijos patal- 

; pose priiminės L.R. K. susivieni
jimo 265 kuopos narių įnašus, 

t . iaSai

A. A. SVILĄ AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Prieš metus, spalio 29 d., De
troite mirė taurus lietuvis visuo
menininkas, patriotas ir jauni
mo mylėtojas pulk. Balys Svilas.

Vienerių metų mirties sukak
ties proga bus atnašaujamos šv. 
Mišios Detroite, Šv. Antano pa
rapijos bažnyčioje lapkričio 9 d. 
10:30 vai. Šv. Mišių metu vargo
nuos ir solo giedos muz. Stasys 
Sližys.

Balys Svilas gimė Drageliškių 
vienk., Dusetų valsč., Zarasų 
apskr. Turėjo du brolius ir sese
rį. Šeimoje buvo jauniausias.

Balys mokėsi Dusetų pradžios 
mokykloje, Šiaulių m. gimnazi
joje, o pirmo karo metu 1915 - 
1918 metais Voroneže M. Yčo 
vardo gimnazijoje. Iš Rusijos grį
žo 1919 m. tėvynės ginti. Daly
vavo kovose prieš bolševikus ir 
lenkus. Baigė karo mokyklos an
trąją laidą. Netrukus persikėlė į 
Lietuvos karo aviaciją, kur gavo 
karo lakūno laipsnį. Majoro laip
snyje buvo perkeltas į gen. štabą, 
kuriame ėjo štabo viršininko ad
jutanto pareigas.

Karinė vadovybė įvertinda
ma sąžiningumą ir pareigingumą 
tarnyboje .Balį pasiuntė į Čekos
lovakiją į Karo intendantų aka
demiją, kurią sėkmingai baigė 
1936 m. Baigęs akademiją buvo 
paskirtas į Lietuvos Karo inten
dantūrą — maisto skyrių, kur dir 
bo iki II-jo Pas. karo. Dirbdamas 
intendantūroje buvo pakeltas

į pulk. Įeit. laipsnį.
Tarnaudamas aviacijoje lankė 

Vytauto Didžiojo Universiteto tei 
šių - ekonomikos fakultetą.

Balys Svilas buvo- ramaus bū
do, sąžiningas ir visiems draugiš
kas. Priklausė ir aktyviai veikė 
organizacijose ypač lietuvių vete
ranų sąjungoje “Ramovėje”.

Pulk. Balys Svilas testamentu 
paliko Lietuvių Fondui 2000 do
lerių ir Detroito Lietuvių Namų 
draugijai 1000 dol.'.'

Jo idėjos, tautos ir artimo meilė 
visuomet liks mūsų ir jaunimo 
tarpe, kurią jis taip mylėjo.

Ilsėkis ramybėje.
Petras Petrauskas

A. a. pulk. B. Svilas

LINKSMA NAUJOJI TERMINOLOGIJA

Šių laikų tautosaka— bloga 
prasme populiariįj dalykų pa
vadinimai. Apsilankantieji Lietu
voj jau yra atvežę Išuokią tokią 
tų “ternmiinų žodynėlio ” užuo
mazgą. Pavyzdžiui:

Bomba — atimatinių mėsga
lių prikimštas storos žarnos ga
las, kamuolio pavidalo. (Sprogsta 
(nusikeikimais) ne kamuolys, o 
valgytojas, kai paragauna.

Klarnetas — nulupta Ikairvės 
uodega, sriuibinės mėsos vietoj. 
Suvynioti mados (arba popierio) 
nėra, tai kai kas nusipirkęs ne
šasi, visas miestas grožisi “kla- 
višials”.

Šunies džiaugsmas — pigiau 
šia (dažniausiai nesunkiai gau
nama) dešra, iš bėdos ir žmo
nių valgoma.

Vengerkos — caro laikais: 
moteriški (batuikiai su auliukais; 
dabar — karvės 'kojagaliai (pa- 
nalši paskirtis, kaip Klarneto).

Silkė — nepriklauso į maisto 
skyrių: pionieriaus kaklaryšis’ 
Daugėlas vaikų dėvi t'k mokyk
loj, išėję nusitraukia ir į kišenę. 
Jei ateina mokyklon užmiršęs 
užsirišti, kiti įspėja:

“Kur gi tavo silkė!”
Dar keli vietovardžiai:

Bajorų Gūžta —namai (Kau
ne) , kur gyvena miesto partijos 
ir administracijos diduomenė.

Kremlius — tas pats, kaip 
Bajorų Gūžta, tik Šiauliuose.

Taškentas — naujas “mikro
rajonas” pietinėj Šiaulių daly. 
Ten buvo apgyvendinti iš Taš
kento atgabentos nuo žemės 
drebėjimo nukentėjusios šeimos, 
uzbekai. Nepatiko jiems Lietu
vos klimatas ir visi jau grįžo

gavo vietiniai rusai ir lietuviai. 
Bet Taškento vardas tam rajo
nui prigijo ir pasiliko (neofieja- 
liai, bet popuiliariai; kaip ir visi 
šiame žod-nėlyje pateiktieji ter
minai) . (ELTA)

VOKIEČIAI SOVIETŲ 
SĄJUNGOJE

Vakarų Vokietijos evangelikų 
delegacija, iš viso 27 nariai, 
lankėsi Sovietų Sąjungoje, ypač 
stengdamiesi patirti apie ten gy 
venančių vokiečių padėtį. Kaip 
skelbia “Berliner Morgenpost”, 
delegacija atrado, kad net apie 
80 procentų naujagimių yra 
krikštijami. Jie susekė, kad So
vietų Sąjungoje esama apie pus
antro milijono vokiečių, kurie 
gyvena kolonijomis ir tebevar
toja vokiečių kalbą. Ir Sibiro 
miestų gatvėse sutinkama vo
kiškai kalbančių žmonių.

Howard Davis, 72 m., šį mėnesį 
jau išeina i£ aktyrių sąrašų. J ari

FEEL BETTER

NATURAL VITAMINS
SALT AND SUGAR-FREE FOODS 

HI PROTEIN DIET AIDS

SLIM G Y M
Ccane in and see the “Slim Jim” 

as seen on TV.

“1

1 HOUSE OF HEALTH FOODS
6832 So. Pulaski Road Tel. — $81-3900

j Cut out for free samples

f

ŪKIO PRODUKTAI
Įvairūs vaisiai ir daržovės tiesiai iš farmų

ŠVIEŽIŲ MICH. OBUOLIŲ 
DERLIUS

JONATHAN obuoliai ..................... svaras O c*-
BUŠELIS $2-95

McINTOSH obuoliai.......................... svaras "| O c*-
BUŠELIS $3.50

GOLDEN DELICIOUS obuoliai .... .. svaras “| 5 ct.
BUŠELIS $3.98

RED DELICIOUS obuoliai ..............  . . svaras “| 5 ct.
BUŠELIS $4.50

ŠVIEŽIŲ BULVIŲ 
DERLIUS

Nr. I IDAHO BULVĖS................. 100 svarų

Nr. I RAUDONOS BULVĖS............ 100 svarų $5.25

ŽIEMINIAI SVOGŪNAI ................. 50 svarų $3.75

ŽIEMINIAI KOPŪSTAI ................... . . bušelis $2 49
(apytikriai 55 svarai)

ŠVIEŽI KIAUŠINIAI |S ŪKIO
“JUMBO” KIAUŠINIAI ................. 3 tuzinai $2-25

£XTRA DIDELI KIAUŠINIAI . . 3 tuzinai $2 09

DIDELI KIAUJiniai ........................ 3 tuzinai $-f .98

VIDUTINIAI RUDI KIAUŠINIAI .... 3 tuz nai $1.69

MEDUS — 5 svaru stiklinis indas.................$“159

ŠVIEŽI RIEŠUTAI ............ .. .... 3 svarai $1.79
(WaJnut, Brazil, Almcnd, Filberts ir maišyti)

GRAPEFRUIT’AI (Indian River............ 5 už 39 ct.

TANŽERINAI ......................... Tuzinas už 39 ct.

BALTAS MOLIŪgas (squash) .... svaras 1O ct.
“JUMBO” KALAFIJORŲ .................galvutė 49 ct.

PIENAS..................... ........... 1 galionas 79 ct-
HALF & HALF.................................................. 29 ct.

Atdara: Kasdien nuo 8 v. ryto iki 6 v. vakaro. 

SEKMAD. NUO 9 VAL RYTO IKI 4 VAL. VAKARO

EGG STORE 1924 West 59th Str.
Tel. — 471-1700

J

FRANK’S TV and RADIO, INC.
3240 SO. HALSTED STREET Telef. — CA 5-7252
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ TELEVIZIJOS, 

RADIO. STEREO APARATŲ PARDAVIMAS IR TAISYMAS
SPALVOTOS TELEVIZIJOS APARATAI

Kas tik turi gerą skonį.
Viską perka pas Lieponįl

LIETUVIŲ PREKYBOS NAMAI
FURNITURE CENTER, INC.

Marąuette Pk., 6211 So. Western PR 8-5875 
J. LIEPONIS

Pirmadieniais lr ketvirtadieniais nuo 9 lkl 9:80. Kitom dienom nuo 
9 lkl 6 vai. vak. Sekmadieniais nuo 12 lkl 6 v. v.

miuHniiiirKmiiimnnnitiminmnininininiinmoiTRmiiimn

DRAUGO KNYGYNO KATALOGAS
siunčiamas nemokamai kiekvienam kas Jį užsisako 

paštu ar telefonu LU 5-9500

Knygos suskirstytos pagal savo turinį į L5 skyrių ir
«otos alfabeto eile.
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6 DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio m. 6 d.

Su didelėmis viltimis į gyvenimą. Nuotr. V. Maželio

CLASSIFIED GUIDE
MISCELLANEOUS IŠNUOMOJAMA — FOR RENT REAL ESTATE

1 HELP VVANTED — MOTERYS HELP VVANTED - VYRAI

LAISKA1" DRAUGUd

PATIKSLINIMAS
“Draugas” spalio 27 d. 1969 

m. žinutėje J. Gliaudą laimėjo 
“Laisvosios Lietuvos” (konkur
są, yra netikslumų — dr. M. Ra- 
munienė ir kun. dr. P. Gaidama 
vičius nėra 'buvę komisijos sąs
tate.

Romanams atrinkti komisija 
buvo sudaryta Toronte, Kana
doje iš dr. Jono Žmuidzino, ra
šyt. Vytauto ITamuiaičio, kun. 
dr. Jono Gutausko, Vandos Ra
munės - Kraliikauekienės ir Ste
po Jakubicko.

Ši komisija nuo pradžios iki 
galo savo bardą užbaigė be jo
kių pasikeitimų ir todėl prašau 
šią klaidą atitaisyti.

Su pagarba
iStepas Jakubickas, 
komisijos narys

— Amerikoj per metus išlei
džiama apie 8,000 romanų, o ge
riausiai perkamų knygų sąrašan 
tepatenka tik 40.

“Drauge” jau galima įsigyti 
aštuonioliktąją “Draugo” pre
miją laimėjusį romaną

LIEPSNOS IR APMAUDO 

ĄSOČIAI
JURGIS GLIAUDĄ

Ir šį kartą autorius nustebina 
visai nauja tematika, paimta iŠ 
dabartinės Lietuvos gyvenimo 
Knygininko Siurvilos asmenyje 
jis nukelia skaitytoją į nedidelį 
užkampio kolchozą, kurio aplin
koje supažindina su visa eile į- 
vairaus plauko, galvojimo ir iš
silavinimo charakterių.

Šalia gyvenimiškų realių vei
kėjų, autorius įveda ir vaizduo
tės sukurtą Mūzą, kurios pokal
byje su Siurvila iškelia savitas 
mintis ir filosofiją.

Knyga reikalauja susitelkimo 
ir dėmesio, nes nekasdieniškas 
stilius ir gilios mintys kiekvieną 
jos puslapį paverčia susimąstyti 
skatinančia naujove.

Kaina 4.00 dol. Illinois gyven
tojai prie knygos kainos turi pri
dėti 5 proc. mokesčiams.

We Offer To Savers

6 or 12
MONTH
$10,000 
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year —ln minimum 
amounts of $10,000,00, 
and thereafter in 
multiples of $1,000.00. 
Earnings ar* peid at 
maturity.

H

per annum

Passbook Savings 
Accounts

Paid Quarierly
Cranputed and Paid 

as of:
Mar. 31 — June 30 
Sept. 30 — Dec. 31

u t u a I

PETER KAZANAUSKAS. PRESIDENT

avings
AND LOAN ASSOCIATION

2212 W. CERMAK RD. 
Chicago. III. 60608 

Virginia 7-7747

GENERAL MOTORS & FORO 
MECHANIKAI ir “body man” pa
taisys jūsų automobilį prieinama 
kaina. Priima ir “insurance” — 
draudimo taisymo darbus. 847-7060 
ni!ii!t!ii!'i;,i' .'TBiiBimairi' ns i i »«!;:; liiiiiPiiiiiiiiiiiiis  wAiee

Išnuomojamas miegamas kambarys 
dirbančiai moteriai. 
Skambint 776-6174
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PARDUODAMI 
IS MODELINIŲ NAMŲ BALDAI

30% iki 50% nuolaida.
Galima pirkti dalimis ir išmokėtinai 

SOUTHWEST FURNITURE CO. 
6200 S. VVestern Tel. GR 6-4421
ttniniiiiimiiii'iiiiiiiiniiĮiitiiiPitRiiniiiiiiiniHniiHiuniiHifiiii'U'iiiiiiiiiiiiiiiiiitiKiiiiHiKfiiiiiiiiiiii

SIUNTINIAI į LIETUVA
ir kitus kraštus.

P. NEDZINSKAS, 4065 Archer Av. 
Chicago, IU. 6C632. Tel. YA 7-5980

VALOME 
KILIMUS IR BALDUS

Plauname ir vaškuojame visų 
rūšių grindis

J. BUBNYS — Tel. RE 7-5168

DAŽYMAS
PIGIAI DAŽAU KAMBARIUS ! 
VALAU KILIMUS IR BALDUS 

J. RUDIS — Tel CL 4-1060 i

APDRAUDŲ AGENTŪRA
Namu, gyvybės, 

automobiliu.
sveikatos. blz-
nio.
Patogios išsl-
mokėjimo sa-
lygos.

1. BACEVIČIUS
6455 So. Kedzie Avė., PR 8-2233

TELEVIZIJOS
Spalvotos Ir paprastos, radijai 

stereo, oro vėsintuvai. 
Pardavimas ir taisymai

J. MIGLINAS 
Krautuvė Marųuette Pke

2346 W. 69th St. — Tel. 776-1486 
Namų tel. — PR 6-1063

A. ABALL ROOFING C0.
įsteigta prieš 49 metus 

Dengiame visu rflšlų stogus Taiso
me arba dedame naujus kaminus, rl
nas. nutekamuosius vamzdžius. Da
žome 1A lauko. Taisome mūra “tuck- 
polntlng” Pilnai apsidraudė. Visas 
darbas garantuotas
LA 1-6047 arba R0 2-8778

Apskaičiavimai nemokamai 
Skambinkite bet kuriuo laiku

SIUNTINIAI Į LIETUVA
2501 VP. (10 St. 
2608 W. 69 St. 
3333 S. Halsted

OOSMOS EKPRESS
Tel. VVA 5-2737 
Tel. WA 5-2787

Tel. 254-3320
Didelis Jvalriy prekių pasirinkimas. 
Priimam užsakymus automobiliams.

E. ir V. Žukauskai

RICHMOND AUTO SERVICE 
2884 West 63rd Street 

Užsieninių lr vietinių auto taisyme*. 
Patyrę mechanikai. Elektroninis mo
toro patikrinimas. Vilkikas.

Tel. GB 6-3134 arba GR 6-3353 
Savininkas Juozas (Joe) Juraitis

M I S C E L I, A N E O U S

DAUGYBE LIETUVOS MIESTE
LIŲ aprašoma dr. J. Vaišnoros 
MIC, knygoje:

“Marijos garbinimas 
Lietuvoje”

Knyga nėra tik teologinė, ji dėl 
įdomių vietovių aprašymo ir dėl jos 
gausios istorinės medžiagos tinka 
pasiskaityti kiekvienam lietuviui, 
besidominčiam Lietuvos istorija ar 
jos vietovėmis Knyga didelio for
mato 446 psl. — Kaina tik $3 00. 
Galima įsigyti “DRAUGE”.

M O V I N G
ŠERĖNAS perkrausto baldas ir 
kitus daiktus. Ir iš toli miesto lei
dimai ir pilna apdrauda.

2047 W. 671 h Place — WA 8063

RADIO PROGRAM/

oeuiauzut Lieluvių Kuine Pri 
grama Naujoj Anglijoj, iš stotie 
VVLYN, 1360 bangos, veikia sek 
madieniais nuo 1:00 iki 1:30 va 
po pietų, perduodama, vėliausi 
įasaulinių žinių santrauka ir ko 

mentarai muzika dainos ir Mat 
dutės pasaka. Programą veda 
Steponas J. Minkus Biznio reikt 
lais kreiptis į: Baltic Florists — 
gėlių bei dovanų krautuvė, 502 E 
Broadvvay, So. Boston, Mass. Tel 
AN 8-0489. Ten pat gaunamas b 
'įieuiuštU "Draugas”.

M O V I N G
ąpdrnustas perk mastymas 

Įvairių atstumų

A. VILIMAS
823 WEST 34th PLACE 

Telef FRontier 6-1882

REAL ESTATE

Brighton Parke parduodamas 3-jų 
butų po 4 kamb. ir Marąuette Par
ke 2 po 6 kamb. gerai išlaikyti mū
ro namai. Dėl informacijos skam- 
binti — 778-2236._______________

HUBBARD HIGH
6 kamb. mūr. “Octagon” bimga- 
low, 3 maš. mūr. garažas, 50 pėdų 
sklypas. Alumin. langai ir sieteliai. 
Kilimai ir užtraukiamos užuolai
dos: salione, valgomajame ir mie
gamuose kamb. Gazu apšild. Nau
jas stogas ir rinos. Tuojau galima 
užimti. Savininkas — 925-1418 ar
ba KE 5-5219.

Remkit tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje “Drauge”

STATOME NAUJUS NAMUS
I Vtbekaine įvairiu- nutukimu.
I PETRAUSKAS BUILDERS (ORI

General Contractors 
585-5285

t v&rKuigaa, leiSingaa u greita* 
^uLaiuiiHniat vieau Keal Estai t 
reikalaia. Be lo, veikia Notariatas. 
Daromi ir liūdijami vertimai. Tvar
domi pilietybės dokumentai, pildo
mi income Taz ir atliekami kitokį 
imtarna vunai

ŠIMKUS REAL ESTATE 
NOTARY PUBLIC

4259 S. Maplevvood Av., CL 4-7450

Beveik naujas 4 modernių butų
mūras — 3 po 4 kamb. ir 7 kamb. 
69 ir Kedzie. $75,000.

Maisto krautuve - Brighton Parke.
2 po 4 kamb. med. Gazo pečiais 

šildymas. Garažas l butas su baldais, 
antras tuščias. 41 lr Rockwell. 
$13,500.

ŠIMAITIS REALTY
Insurance — income Tax 

Notary Public
2737 W. 43rd St. — CL 4-2390

NAMŲ PIRKIMAS —
PARDAVIMAS — VALDYMAS 

Butų nuomavimas — Income Taz 
Notariatas — Vertimai

APDRAUDŲ AGENTŪRA

BELL REALTY
J. BACEVIČIUS 

3455 S. Kedzie Avė. — PR 8-2233

Kiekvienam naudinga
2 butų mūras, 2 auto garažas, Ge- 

ležlnč tvora, platus lotas. Marą. pr. 
$20,200.

4 butų mūras, garažas. Viskas 
kaip nauja. Prie pat Marąuete pko. 
{mokSti $12,000.

8 kamb. gražus mūras, 1 % vonios, 
mūro garažas. Tuoj galima užimti. 
Pamatykit. Įmokčkit $6,000.

55^ kamb. labai tvarkingas namas 
lr 2 auto garažas, gazo šild. Prie 
šv. Ritos, įmokėti $4,000,

3Į4 butų mūras. Apie $7,000 paja
mų per metus, modernus namas. Mar
ąuette pke. įmokėti $12,000.

6 kamb. mūras, 2-jų auto garažas, 
1% vonios. Arta 71 ir California. 
įmokėti $5,000.

2-jų butų mūras — 6 lr 5 kamb. 
Modernizuota. Marąuette pke. $7,000. 
įmokėti.

štai 4 butų puikus mūras Mar
ąuette pke. 2 po 6 kamb. ir 2 ma
žesni butai. Gazu šildymas. S auto 
mūro garažas. $40,4001

VALDIS REAL ESTATE
2458 W. 69th St. RE 7-7200

Marąuette Pke. Mūr. 3 butai ir pa
talpa bizniui arba raštinei. Pigus. 
$43,000.

Brighton Pke. Mūr. namas — 5 
kamb. butas ir taverna. Labai geras 
biznis. $32,500.

Marąuette Pke. Mūr. 5 kamb. bun- 
galow. Naujas šildymas. Garažas. 
$17,900.

Prie Roman ir 7 3-čios. Mūr. 5 
kamb. bungalow. 10 metų senumo. 
Reikia apžiūrėti. $20,900.

VAINA REALTY
2517 W. 71st St. — RE 7-9515

5 kamb. mūr. bungalow prie 71 
lr Rockwell. Galima tuoj užimti. 
$18,500.

6 kamb. švarus mūr. bungalovv
Marąuette pke. Tuščias. Galima tuoj 
užimti. $19,500.

2 butai po 4 kamb. lr 2 kamb. rū
sy. Mūr. prie 71 Ir Rockwell, $26,700

6 kamb. (4 mieg.), 18 metų mūr. 
bungalow. prie 72 lr Callfornia 
$24,700.

aukšto švarus med. prie 65 lr 
Western. 5 lr 4 kamb butai. 87 p. 
sklypas. Dvigubas garažas, $16,900.

5 kamb., 20 metų mūr. rezidencija 
prie 72 tr Albany. 2 maš. garažas
$19,660.

11 batų, 10 metų, 2-jų aukštų mfl.r 
namas prie 71 ir California. $152,600

SI p. tinkamas statybai sklypas 
prie 72 ir Maplewood 1.10.500,

LEONAS REAL ESTATE
INCOME TAX — NOTARIATAS 

IMIGRACIJA
2735 W. 71st Str., Tel. 925-6015

REA L ESTATE

6 or 12
MONTH
$5,000
or MORE

Savings certificates issued 
for six months or one 
year—in minimum 
amounts of $5,000.00. 
and thereafter in 
multiples of $500.00. 
Earnings ere paid at 
maturity.

ederal

BANGA
TV, Radio, Stereo, TV antenos, 
Air-conditioners. Pard. ir taisymas.
2649 W. 63rd St., Tel. 434-0421 
Vakarais skambinti WA 5-3607 

P. Rudenas K. šimulis
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10% — 20% — 30% pigiau mokėsit 
už apdraudę nuo ugnies ir automo
bilio pas
FRANK ZAPOLIS

3208 ’.į VVest »5th Street 
Chicago, Illinois 

Tel. GA 4-8054 ir GR 6-4330
..................................................................

Namų Apšildymas
HEATING SERVICE

įdedu naujus pečius ir vandens 
šildytuvus. Išvalau tr sutvarkau 
alyvos lr dujų (gas) pečius 
Alyvos pečius perdirbu dSl du
jų. Dirbu Chloagoje lr prie 
mlesčluoee.

Darbas atliekamas su lietų- 
viftku sąžiningumu

ALBINAS BANYS
4027 H S. Anna Avė., Lyons. 
Illinois. Telef. 447-8806.
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SALES ■ MORTGAGES ■ MANAGEMENT

Members of M L.p
ALEI ŠATAS — REALTOR

Malu office 5727 W. Cermak Rd., Cicero, UL Tel. OL 6-2233 
Turime šimtus namų Clceroje, Bertvyne, Rlverside, La Grange Park 
ir kituose vakariniuose priemiesčiuose. Prašome užsukti | mūsų įstaigą 
Ir Išsirinkti iš katalogo.
iiiiiimiiiiiiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiii

NERIS REAL ESTATE
Persikėle į naujas patalpas

3009 W. 63rd STREET TEL. 471-0321

SPEAK LITHUANIAN?
We have 2 openings fqr gals 

who can speak Lithuanian. Niee 
Office — Lots of Variety - An- 
swer Phone. We’ll hire giri friends. 
Start $400. No fee.

C 0 R N ELL
4059 So. Archer Tel. 254-5166

WAITRESSES
Tray Service

For private luneheon club in Loop
Part Time 3 Hours —

i 1:20 a. m. - 2:20 p. m. 
TOP PAY!!

5 Days per Week. No Saturdays or 
Sundays. '

Uniforma and Lunch Purnisbed 
PAID VACATION & HOLIDAYS 

EXCELLENT TRANSPORTATION 
CLARK ST. BUS & SUBWAY

_____ Tel. CE 6-3103

Reikalinga

Vidutinio amžiaus

MOTERIS
Bendram buhalterijos, raštininkės 
ir mašinraščio darbui.

BRIGHTON SAVINGS AND 
LOAN ASSOCIATION

4071 Archer Avė., Chicago 
TEL — LA 3-8248 

VYRAI IR ^MOTERYS”"

P A R E N T S
We presently have openings for 
ąualified young people between 1 
and 16 yrs of age who are capable 
of doing professional modeling work. 

Contact Mr. A. Henderson
UNIVERSAL PRODUCT1ONS 

421-2456 463-2389

PARDAVIMUI

Pardavimui

14 SECTIONAL 

BOOK CASES 

Spintelės knygoms, su stiklu 

Skambinkit 776-5162

CONTRACTORS

j REZIDENCINIAI, 
(KOMERCINIAI,
Į MEDICINOS IR 
KITOKĮ PASTATAI!s

J M67 VVest 69th Street 
TeL HE 4-7482

Heating Contractor
įrengiu naujuz lr perstatau se
nus visų rflšlų namo apšildymo 
pečius lr alr-oonditlonlng — 
naujus lr senus namus. Stogų 
rlnas (gutters), vandens šildy
mui boilerius. Turtu lr leidimus 
dirbti mieste bei užmiesčiuose 
Darbas atliekamas grei tat lr są
žiningai. Apskaičiavimas nemo

DOMAS ŽUKAUSKAS 
heating a sheet metai 
4444 S. Western, Chicago 6, IU.

Telefonu Vi 7-3447

1

KOSTAS BUTKUS 

Tel. PR 8-2781

METALO IR 
STIKLO 
Tvoros, Sto
geliai, Durys 
Langai, Ryn- 
os ir Turėklai

PARDAVIMUI

GARBAGE DRUMS
VVITH COVERS AND HANDLES 

30 and 50 gal. Free delivery
5622 So. Racine, 434-1113

MACHINISTS
Class A

Setup and operate all types of 
machine tools. Steady work in 
clean, modern shop. Ist, 2nd and 
3rd shifts. Excellent employee ben
efits. Contact:

W. H. Hutchinsan 
& Son

1031 N. Cicero Avenue

SHIPPING — RECEIVING 
CLERK 
Steady Work

Mušt Speak English 
PAKULA & COMPANY 

218 S. VVabash, 7th Floor

WAREHOUSE VVORK
Steady, excell, pay, all co. 
benefits including insur., pension 
plan.
OHIO MEDICAL PRODUCTS 

3100 S. Homan, LA 3-6292 
AUTOM. SCREVV MACHINE

MAN
To sėt up & operate.

B.&S. — Skokie. Illinois 
Tel. — 677-0270

Reikaling as 

D2ENITORIUS

Tuojau pat. Dirbti vakarais. Pilną 
laiką. $3.00 į vai. Nuolatinis iar- 
bas. Kreiptis į —

MR. JOE, Tel. 471-2918

KITCHEN HELP 
COOK

Full 'Kme, S4x Days, Good Salary f

COOK’S HELPER
Full Or Part Time

SZABO FOOD SERVICE
TRINITY COLLEGE 

2045 Half Day Rd., Deerfield, IU. 
Tel. — 945-7080

MECHANIC 
Experienced in truck repair. 
Union pay and benefits. Ist 
and 2nd shifts open. Steady 
work, Call — 225-0418.
GEN’L FACTORY PLATER OR 
HELPER. Exper’d in job shop 
plating. Willing to work overtime. 
Hospital’n, pd. vacation & holidays.
PRECISION PLATING CO. INC. 

Mr. Peters — Tel. JU 3-3333

4

JANITORS
Liberal Benefit Program
MEALS BEL0W COST

Hospital and Life Insurance 
programs available. 

Retirement, annutty, hospital diteeount, 
educational discount.

CHICAGO AVĖ. BUS 
STOPS AT HOSPITAL ’ DOOR 
APPLY PERSONNEL DEPT.

9:A.M. to 4:P.M.

PASSAVANT HOSPITAL 
322 E. Huron, Chicago, UL

HELP VVANTED — MOTERYS

BRIDAL FITTER
FULL OR PART TIME 

Good starting rate. Experience re
ąuired. GILMORE’S, Oak Park 
Avenue, at Lake.
OAK PARK, ILL. — Tel. 383-2300

Reikalinga

VIRĖJA
Geros darbo sąlygos. Sekmadieniai, 
šeštadieniai lr šventadieniai laisvi.

K r e i p t i s t

EFSEN’S
3623 Archer Avenue

ŠILK SCREENER
EXPERIENCED ONLY 

NEED APPLY
STEADY AND DEPENDABLE

Start at $3.50 per hour 
PHONE: 337-4100

Skelbkitės “Drauge”.

HELP VVANTED — MOTERYS

FULL TIME — DAY AND AFTERNOON SHIFTS
ASSEMBLERS

Apply in person or call personnel Department — 345-9000
AMPHENOL CONNECTOR DIVISION

BINKER-ROMO CORPORATION 
“A Good Plaee To Work”

2801 South 25th Avenue Broadview, Illinois
An Eąual Opportunity Employer
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A. a. Vyt, Pagiriui amžinybėn 
iškeliavus

JURGIS JANUŠAITIS

Spalio 24 d., įprastu keliu iš
skubėjęs darban ir sąžiningai 
l*4vo pareigas atlikęs, a. a Vy
tautas Pagirys sugrįžo namo 
Dar aptvarkęs kasdieninius rei
kalus, sumokėięs mokesčius ir 
vakare juokaudamas ir planuo
damas savo šeimos ateitį, nuė
jo poilsio. Po poros valandų mir
ties angelas pakirto gyvenimo 
svajas ir a. a. Vytautas Pagi
rys staiga užmigo amžinuoju 
miegu.

John Evans laidotuvių kop
lyčioje velionį ištisas tris die
nas lankė artimieji ir atsisvei
kino tūkstantinė tėvynainių mi
nia. Buvo pilna koplyčia gyvu 
gėlių vainikų ir gėlių puokščių

Maldos žodžiu atsisveikino 
buvęs Hanau stovyklos kape
lionas kun. Z. Gelažius ir kan.

' Vaclovas Zakarauskas.
A. a. Vytautas Pagirys - Pa- 

girskis šią žemę išvydo prieš 
60 metų šekščių dvare, Kuršė
nų apylinkėje, Šiaulių apskr.. 
Mokėsi Kaune. į vyrus išėjusį 
a. a. Vytautą sutinkame banke 
Šiaulių karo komendantūroje ir 
paskutiniu metu Šiaulių teatre. 
Šalia savo tiesioginių pareigų 
jis uoliai jungėsi į šauliu ir ki
tų lietuviškų organizacijų veik
lą. 1942 m. vedė Eleną Danie- 

i liūtę.

A. a. V. Pagirys — parei
gos ir didelio takto vyras. Su? • 
jimuose linksmas, su bendradar
biais malonus, didelis toleran- 
tas, gerbiąs žmogaus įsitikini
mus. Artimui pasiruošęs visada 
padėti, neretai dėl to savęs iš
sižadėdamas ir visą savo gyveni
mą ieškojęs kas gero.

Pirmosios bolševikų okupa
cijos metais a. a. Pagirys iš
gyveno didį skausmą —- neten
ka brolio Antano, kuris mirė 
Vilniuje. Antros okupacijos sun 
kūmų nebenorėjo nešti ii- drau
ge su žmona Elena ir antrus me 
tus einančiu sūnumi Vytautu 
iškeliavo į vakarus. Bet nesusku 
bus apleisti gimtosios žemės, 5 
km. nuo Klaipėdos kelionėje Pa- 

' girių šeimą užpuolė rusų lėktu
vai. Pagiriai susiglaudžia po me 
džius, tikėdamiesi išvengti mir
ties. Bet čia pat juos ištiko bai
sus smūgis, krisdama bombos 
skeveldra, sudraskė ant tėvo ran 
kų jaunąjį sūnų Vytuką, o tė
vą sunkiai sužeidė. A. a. Vytau
tas, suteikus vokiečiams ka
riams pagalbą, pasveiko, bet iki 
pat mirties nešiojo krūtinėje 
anos bombos, sūnų užmušusios,
skeveldras.

Karo audras praleido Bam
berge, Vokietijoje, dirbdami pa
rašiutų fabrike. O po karo Pa
girių šeimą randame Hanau lie- 

„ tuvių stovykloje. Čia jų skaus
mo kelius pradžiugino gimusi 
dukrelė Gailutė. A. a. Vytautas 
ir čia nesėdėjo be darbo, o kas
dien spausdino stovyklos biule
tenį ir jį administravo bei tal
kino įvairiuose darbuose.

Vokietijoje a. a. Vytautas iš
gyveno naujus skausmo smū

Los Angeles pagamintas automobilis su kiaurom sienom, iš kurio entuziastingai moja jaunuoliai.

gius. Mirė jo brolis Jonas ir se
suo Jadvyga. Pagaliau Pagi
rių šeima 1949 m. pasiekė A- 
meriką ir ketverius metus dirbo 
pas ūkininką. Pasiekę Chi'agą 
ir, sunkiai dirbdami fabrikuose, 
įsikūrė Marųuette Parke su di
dele viltimi, kad po sunkių iš
gyvenimų ir klajonių galės ra
miai praleisti gyvenimo dienas.

A. a. Vytautas Pagirys nepap 
rastai buvo jautrus. Kitų nelai
mės buvo jo nelaimės. Kitų sun
kūs išgyvenimai buvo jo išgy
venti. Tačiau jis visada mokė
jo kitus paguosti, suraminti vi
siems ir visokeriopai padėti. Il
gėjosi gimtosios žemės, Lietuva 
jam buvo šventas žodis. Jis sa
vo auka tyliai rėmė lietuviškus 
reikalus ir buvo Lietuvių fondo 
narys.

Paskutinį kartą koplyčioje 
spalio 28 d. atsisveikino keletas 
šimtų tėvynainių. Švč. M. Ma
rijos Gimimo lietuvių parapijos 
bažnyčioje kan. V. Zakaraus
kas atlaikė gedulingas pamal
das, prisiminė žmogaus gyve
nimo ir mirties esmę, paguodė 
velionies artimuosius ir šeimos 
narius, prisimindamas a. a. Vy-

A. a. Vytautas Pagirys

tauto taurų gyvenimą. Ilga vilk 
stinė automobilių išlydėjo jo pa
laikus į šv. Kazimiero lietuvių 
kapines, kur koplyčioje kan. 
V. Zakarauskas paskutinėmis 
maldomis atsisveikino amžiny- 
mėn iškeliavusį.

Prie kapo liūdėjo mylima žmo 
na Elena, dukrelė Gailutė, gi
minės Danielius su dukromis, 
Liubavičienė su dukra iš To
ronto, Pagirskienė su dukra ir 
žentu iš ISan Francisco, Druk- 
tainiai su dukra iš Omahos ir 
daug a. a. Vytauto giminių, ar
timųjų ir draugų. Okup. Lie
tuvoje ši skaudi žinia pasiekia 
jo brolį Edvardą. Dukrelė Gai
lutė ir giminės ant velionio kąra 
to paskutinį kartą atsisveikin
dami užbėrė gimtosios žemės 
žiupsnelius.

Į amžiną poilsio vietą a. a. 
Vytauto palaikus nešė jo arti
miausieji B. Blinstrubas, J. Ja
nušaitis, V. Bagdonas, A. Ga
linantis, E. Rupkus ir R. Druk- 
tainis.

Tebūna tau, Vytautai, lengva 
ši svetingos šalies žemelė ir 
Aukščiausias tesuteikia amžina
jame gyvenime mažiną gėrį.

Alvudo išvykose miškan Povilas Sobieskis dalina dovanas žaidu- 
siems vaikams. Nuotr. inž. Juozo Slaboko

KUNIGŲ VIENYBE PAGERBĖ 
NAUJĄ MARIJONŲ VADOVYBĘ

Kunigų Vienybės Chicagos 
provincijos susirinkimas įvyko 
antradienį, lapkr. 4 d. Marijonų 
seminarijos rūmuose. Susirinki
mą atidarė valdybos vicepirm. 
kun. dr. J. Kubilius, SJ, pa
kviesdamas sukalbėti maldą ma 
rijonų įprovinciolą kun. J. Dam
brauską, MIC.

Kun. dr. J. Kubilius pasvei
kino naująjį marijonų provin- 
ciolą kun. Dambrauską, išrink
tą vadovauti taip plačius dar
bus atliekantiems marijonams.

Buvo priimtas sekr. kun. F. 
Kireilio perskaitytas praeito 
s-mo protokolas.

Ižd. kun. Savukynas, MIC pra 
nešė apie iždo padėtį.

Iš pranešimo apie žurnalą 
“Lux Christi” paaiškėjo, kad ir 
toliau jo rediatktoriumi pasilieka 
kun. dr. A. Juška, administra
torius _  naujas: kun. Z. Smil
ga. Žurnalas skolų neturi. Amer. 
liet. katalikų istorijai išleisti 
ižde turima per $5.600. Išreikš
ta padėka ligšioliniam žurnalo 
administratoriui kun. P. Cini
kui, kuris išvedė žurnalą iš sko
lų.

Kun. G. Kijauskas, ĮSU, pra
nešė, kad ruošiami nauji liturgi 
niai tekstai, vertimas nusiųstas 

. Romon ir laukiamas patvirtini- 
1 mas. Kai kuriuos vertimus atlie- 
jka Lietuvos dvasiškija. Proble
mą sudarys paruošti Mišioms 
skaitymus, išdėstytus trejiems 

’ metams. Planuojamas naujas 
| šv. Raisto vertimas ir jau dalis 
šio darbo atliekama Lietuvoje.

Tėvai jėzuitai ir toliau rūpin
sis atitinkamų tekstų išleidimu, 
tik tai užims ilgesnį laiką — 
norima, kad galutinai tekstai nu 
sistovėtų, kad vertimai būtų at
likti tiksliai ir be Skubėjimo.

Kun. E. Abromaitis kėlė min
tį, kad per Kunigų Vienybės 
centrą būtų sueita į ryšį su 
vysk. Deksniu ir būtų galutinai 
paruošti reikiami liturginiai 
tekstai.

Kun. dr. I. Urbonas pranešė,1 
'kad vysk. Deksnys jau turi nau' 
jus tėkštus, kurie duoti kongre
gacijai patvirtinti. Skatino, kad 
pastebėjus kuriuos netikslumus 
ligšioliniuose tekstuose, (būtų 
pranešama vysk. Deksniui.

Buvo pritarta kun. E. Abro
maičio pasiūlymui, kad lietuvių 
parapijose būtų vienu laiku pra 
dėtas Mišių laikymas nauju bū
du.

Naujoji valdyba prašyta pla
čiai imtis priemonių, kad Kuni
gų Vienybė gausiau sutelktų į

susirinkimus kaip vietinius, 
taip ir naujus ateivius lietuvius 
(kunigus.

Į naują valdybą išrinkti pirm. 
E. Abromaitis, vicep. kun. P. 
Cinikas, MIC, ižd. kun. J .Savu
kynas, MilC, sekr. F. Kireilis.

Kunigų susirinkimas buvo 
baigtas tėvų marijonų kvietimu 
vakarienės. Jos metu lietuviai 
kunigai išreiškė savo pagarbą 
naujai kun. marijonų vadovy
bei: ptrovinciolui J. Dambraus
kui, viceprovinciolui kun. A. Mi- 
ciūnui, “Draugo” administraci
jos vadovui kun. P. Cinikui, eko 
nomui kun. J. Kardauskui, ma
rijonų kunigų semin. namo vir
šininkui kun. P. Cibulslkiui.

(Sveikinamo kalbas pasakė 
kun. J. Borevičius, S J, (Liet. 

'Bendruom vardu), naujas Kun. 
Vienybės pirm. kun. E. Abro
maitis. kun. G. Kijauskas SJ, 
kun. A. Stašys (Chicagos Lie
tuvių tarybos vardu), prel. J. 
Bičiūnas, kun. dr. I. Urbonas. 
Raštu sveikino vysk. Brizgys, 
vyslk. Deksnys, prel. Tadaraus- 
kas, kun. dr. Narbutas.

IStveikintojai iškėlė didelius 
marijonų nuopelnus lietuvių tau
tai, kokiais ypač švytėjo arkiv. 
Matulevičius, vysk. Būčys ir 
daug kitų. Pasidžiaugė, kad ir 
dabar marijonų vadovybė tei- 

į kia daug šviesių vilčių. Linkėjo 
sėkmės, o iš savo pusės lietu
viai kunigai žadėjo bendradar
biavimą ir paramą. Kunigų Vie
nybė su marijonais per eilę me
tų eina ranka rankon, neišski
riamu keliu. Dėkojo marijonams 
už pagalbą lietuvių parapijoms.

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS 

A. + A.
ANTANINA GALECKIENĖ

Jau suėjo vieneri metai, kai negailestinga mirtis atskyrė iš mūši; 
tarpo mylimų žmonų Jr motinų, kurios netekome 1068 m., lapkr. 5 d.

Už jos sielų šv. Mišios bus atnašaujamos lapkr. mėn. 9 d. 7:30 
vai. ryto T. Jėzuitų koplyčioje.

Maloniai kviečiame visus — gimines, draugus ir pažjstamus da
lyvauti pamaldose ir kartu su mumis pasimelsti už a. a. Antaninos 
Galeeklenčs sielų.

Nors laikas tęsiasi, bet aš, mano brangiausioji, Tavęs niekuomet 
negalėsiu užmiršti. Tavo geros mėlynos akys visada i mane žiūri ir 
Tavo nuoširdūs žodžiai man visada skamba. Tu dvasioje man visada 
lieki gyva. Kaip Tu tikėjai, taip tikiu tr aš, kad laiko galia po mir
ties pasimatysime Dievo karalystėje. Dsėkis amžinoje ramybėje šioje 
šventoje žemelėje ligi mūsų džiaugsmingo pasimatymo.

Nuliūdę: VYRAS IR SŪNUS SU ŠEIMA

Mylimai Mamytei mirus, dukrą 
p. L. BULIKIENę IR JOS ŠEIMĄ

nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Adolfina, Pijus ir Vytautas 

švelniai

iiimiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiimiiiiimiii
LEO’S SINCLAIR SERVICE

LEONAS PRANOKUS 
Stabdžiai, Sankabos, Transmisijos, 

Tune-up Ir Motorų Remontas
5759 So Western Avenue

Kampa- 58tb Street 
Tel. — PRospect 8-9533

• muiliniu luiiiiuiiiiiiHiiiiiiMiiiiiiiiinii

G £ L ė S
Vestuvėms, banketams, laidotuvėms 

lr kitokioms orogoms
GUŽAUSKŲ 

BEVERLY HILLS OPI INYCIA I
9443 W. 63rd Street. Chicago, Illlnol* 

Tel. PR 8-0833 — PR 8-0834

REMKITE “DRAUGĄ”

“Naujos marijonų vadovybės 
vardu padėkojo provinciolas 
kun. J. Dambrauskas, MIC, svei 
kinimus ir linkėjimus priimda
mas ne sau, o visai marijonų 
kongregacijai. Pravedus perai- 

! organizavimą pačioj vienuolijoj, 
i norima visu nuoširdumu ir ener- 
! gija įeiti į lietuviškos visuome- 
' nės veikimą. Pasidžiaugė, kad 
jam teko laimė priimti sutvirti
nimo sakramentą iš arkiv. Ma
tulaičio rankų; bus daroma pa
stangų dirbti Matulaičio dvasio
je. Pasisakė, kad lietuvių įkalbos 
išmoko marijonuose, gėrėjosi, 
kad sklandžiai bendradarbiau
jama su jėzuitais ir su lietuviais 
pasauliečiais (kunigais.

Tėvai marijonai per eilę me
tų stengėsi tarnauti lietuvių vi
suomenei ir yra užsitarnavę pa
ramos.

Vaišių pobūvį sklandžiai pra
vedė kun. J. Borevičius. Baig
tas malda, kurią sukalbėjo kan. 
V. Zakarauskas. Sekančiam su
sirinkimui Kunigų Vienybę pa
kvietė tėvai jėzuitai.

J. Daugi.

ŠV. TĖVO ŽODIS 
GYDYTOJAMS

Popiežius Paulius VI-sis spe
cialioje audiencijoje priėmė Ita
lijos gydytojų draugijos atsto
vus susirinkusius Romoje aptar
ti tarptautinės “gydytojų Die
nos” minėjimo programą. Pau
lius VI-sis ta proga iškėlė gy
dytojų profesijos svarbą žmoni
jos gyvenime. Katalikų Bažny
čia, pareiškė, Popiežius, aukštai 
vertina gydytojo pašaukimą,

A K.

JURGIS J. DUDONIS
Gyveno 1627 S®. 49th Avė. H|

Cicero, Illinois. “
MlrS lapkr. 3 d., 1969, 7:20 

vai. vak., sulaukęs 75 m. am
žiaus.

GitnS Lietuvoje Kilo iš Rad
viliški ų parapijos. Karčiam ų 
kaimio.

Amerikoje išgyveno 56 m.
Pasiliko dideliame nuliūdime 

žmona Stella, sūnus Bruno, duk
tė Sylvia Koffman, žentas 
John, 2 anūkes Christine Ma
rie ir Judith Ann, brolis Stan
ley, brolienė, Anna ir šeima 
gyv. Beloit, Wiseonsln, miru
sių: sesers lr brolio, vaikai ir 
jų šeimos, ir kiti gimines, drau
gai ir pažjstami.

Priklausė Sv. Cecilijos dr-jai.

Kūnas pašarvotas Vance 
koplyč., 1424 S. 50th Avė., 
Cicero.

Laidotuvės Jvyks penktad., 
lapkr. 7 d. iš koplyčios 9 vai. 
ryto bus atlydėtas i Šv. Anta
no parapijos bažnyčia, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionies siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus: 
gimines, draugus Sr pažistamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: žmona, sūnus, duk
tė, žentas jr anūkai.

Laidotuvių diraktoritus Jean 
Vance. Tel. 652-5245.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Lietuvių Laidotuvių Direktorių Asociacijos Nariai

STEP. C. LACK IR SONOS
(LAUKA W1OZ)

2424 VV. 69th Street Tel. REpubllc 7-1218
2814 W. 28rd Place Tel. Vlrglnia 7-6672

POVILAS J. RIDIKAS
8354 S. Halsted Street Tel. YArds 7-1911

JURGIS F. RUDMIN
3319 S. Lituanica Avė. Tel. YA 7-1138-1139PETRAS BIELIŪNAS

4348 S. Califomia Avė. Tel. LAfayette 3-3572

ANTANAS M. PHILLIPS
8307 S. Lituanica Avė. Tel. YArds 7-3401

VASAITIS - BUTKUS
1U0 S. OOth Avė., Cicero, UI. Tel, OL 2-1003

DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio m. B d.

kuris yra vienas iš kilniausių 
savo nepamainoma misija : gydy 
ti, ligas, kovoti prieš skausmus, 
stiprinti ligonius ir guosti juos 
nelaimėse. Gydytojo pašauki
amas — pabrėžė Paulius VI-sis 
— savo kilnumu, idealizmu ir 
reikalingumu labai prilygsta ku 
nago pašaukimui. Todėl šventa
sis (Tėvas, baigdamas savo kal
bą, ragino gydytojus vykdyti 
savo kibių pašaukimą tikroje 
krikščioniškosios artimo meilės 
dvasioje.

Mieliems lietuviams, kurie mūšy bran
giam tėvui

A \

ALEKSANDRUI STULGINSKIUI
MIRUS,

aukojo šv. Mišias, pareiškė užuojautą žo
džiu ir raštu, reiškiame kuo nuoširdžiausią 
padėką.

Duktė Aldona Juozevi&gne ir šeima

PETKUS
TĖVAS IR SŪNUS

MARŲUETTE FUNERAL HOME
TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

2533 West 7 Ist Street Tel. 476-2345
1410 So. 50th Avė., Cicero Tel. TO 3-2108-09

AIKŠTE AUTOMOBILIAMS STATYTI

5 ki

X |KflPiEini$Sį
Į ft 1 * <1

PIRKITE DABAR TIESIOG NUO
MR. NELSON

SAVININKO

SAINT CASIMIR 
MONUMENT CO.

3914 West lllth Streel
Didžiausias Paminklams Planų 

Pasirinkimas Visame Mieste.
Telef. — CEdarcrest 3-6335

Vienas blokas nuo kapinių

EUDEIKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 

Dovydas P. Gaidas — Geraldas F. Daimid

TRYS MODERNIŠKOS KOPLYČIOS

4330-34 South Califomia Avenue
Telefonai: LA 3-0440 ir LA 3-9852

4605-07 South Hermitage Avenue
Telefonas — YArds 7-1741-2



DRAUGAS, ketvirtadienis, 1969 m. lapkričio m. 6 d.

X Prof. dr. Antanas Klimas
mokslo simpoziumo metu vado
vaus lietuvių kalbotyros moks
liniam posėdžiui. Posėdyje pas
kaitas skaitys prof. dr. Ant. £a- 
lys ir prof. dr. VVilliam Schmal- 
stieg. Tema: lietuvių kalbos kil
mės klausimai.

X Alytaus Gimnazijos pen
kiasdešimtmetį įminant, buv. 
šios gimnazijos mokinių bei mo
kytojų suvažiavimo Čikagoje 
proga, Čiurlionio Galerijoje bus 
atidaryta Alytaus Gimnazijos 
buv. mokinių meno paroda. Pa
rodoje bus išstatyti dailininkų 
V. Kasiulio, L. Židonytės, J. 
Juodžio, A. Vesčiūno, V. Petri- 
konio, A. Baflulko, J. Daugvilos, 
V. Balulkienės ir A. Petrikonio 
kūriniai. Paroda bus atidaryta 
6. m. lapkričio 28 d. 7 v. vak. 
Visuomenė kviečiama dalyvauti.

X Izidorius Valančius, senas 
mūsų . spaudos darbuotojas, 
“Draugo” bendradarbis ir foto
grafas, kaip pensininkas gyvena 
East Chicago, Ind., džiaugiasi 
mūsų dienraščiu, kuris jį kas
dien aplanko. Pratęsdamas pre
numeratą, Iz. Valančius pridėjo 
didesnę auką spaudai paremti. 
Dėkojame.

x Lietuvių Kūrėjų . savano
rių susirinkimas šaukiamas lap
kričio 9 d. 2 v p. p., Chicago 
liavings and Loan Ass. patal
pose, 6245 So. VVestern Avė. 
Be turiningos dienotvarkės bus 
įdomi dieno® aktualijomis, aka
demiko Jono Damausko paskai
ta. Visi skyriaus nariai iš pa
reigos, o nenariai_  pasinaudo
ti proga įstoti nariais — kvie
čiami susirinkime gausiai daly
vauti. Susirinkime bus priimami 
nario mokesčiai.

X Karolei Ann Balis, 2649 
W. 94 st., buvo surengta Gold 
Coast salėj priešvestuvinis va
karas, kuriame dalyvavo 90 as
menų. Sunešta daug gražių do- 

' vanų. Jaunoji kuria šeimą su 
Michael Foley grdž. 20 d. 5 v. p. 
p. Šv, Bemardetos bažnyčioj. 
Vaišės įvyks Eagles Coun- 
try Club., Lemont, UI. Kardė 
Ann yra Barboros Pocius (bu
vusi Balienė) ir Sltanley Pocius 
anūkė. Ji mokytojauja Long- 
wood akademijoj.

X Akademikų skautų - skau
čių Chicagos skyriaus ruošdamas 
metinis laužas, skirtas naujų 
narių priėmimui ir pakėlimams, 
įvyks šį šeštadienį, Libertyvill’e

Vicekonsulas Algirdas Riimas su ponia (viršuj, kairėj) atsisveikinimo pobūvio metu dr. G. Baluko reziden
cijoj, išvykstant j Bremeną. Trūksta gen. kons. dr. P. Daužvardžio ir ponios Nuotr. K. Ambrozaičio

IŠ ARTI IR TOLI

LIETUVIS AMERIKOS 
DIPLOMATINĖJE TARNYBOJE

Siaurinės Vokietijos dienraš- 
i tis “Weser Kurier” spaiiio 10 d. 
pranešė, kad Lietuvoj gimęs 
diplomatas Algirdas Rimas at- 

Jvyko užimti vice-konsulo vietą 
Bremeno JAV generaliniam kon 
sulate, pakeisdamas G. O. Has- 
kell, kuris grįžta į VVashingto- 
ną.

Algirdas J. Rimas be akcen- 
to kalba lietuviškai ir yra susi
pratęs lietuvis, domisi lietuvių 
reikalais. Politinius mokslus stu 
dijavo New Yorke, po to du me
tus karininko laipsnyje tarnavo 
JAV armijoje parašiutininkų da
linyje. Diplomatinį stažą įsigijo 
Guayanoj Amerikos pasiuntiny
bėje. Iš Guayanos buvo atšauk
tas į Washingtoną ir po ilgų 
kursų, skirtų diplomatams, bu
vo pasiųstas į Bremeną ir pa
aukštintas Vice-konsulu.

Rimas vedęs lietuvaitę Ramu
nę Vilkutaitytę. Tai graži lietu
viška šeima, kuri puikiai repre
zentuoja ne tik Ameriką, bet 
pabrėžia ir savo kilmę. Vokiečių 
laikraštis pabrėžia, kad naujo 
diplomato tėvai laike II-jo Pa
saulinio karo pasitraukė iš Li«* 
tuvos ir atvyko į JAV, kur pri
ėmė pilietybę.

Algirdas J. Rimas yra dail. 
Vandos Balulkienės pusbrolis. 
Dr. G. BaJukas išvykstančiai 
diplomatų šeimai savo namuose 
surengė atsisveikinimo pobūvį, 
kuriame dalyvavo gen. kons. dr. 
P. Daužvardis su ponia, Marija 
Rudienė, sol. St. Baras su po
nia ir daugelis kitų. Susirinkę 
svečiai jaunam diplomatui palin 
kėjo sėkmės ir gero vėjo pake
liui į Bremeną. KA

CHICAGOJE IR APYLINKĖSE

X Dan Kuraitis, savo gausio
se kelionėse aplink pasaulį yra 
padaręs daug filmų, kurias sek
madieniais pradės rodyti lietu
viškoje televizijoje. Rodys Indi
ją, Pietų Ameriką, Japoniją, net 
ir vaizdu® iš Lietuvos. Dan, Ku
raitis nufilmavo popiežių • Bom
bėjuje per Eucharistinį kongre
są, nufilmavo Indijoje degina
mus mirusiuosius ir daug kitų 
retų vaizdų. Pirmas Dan Kurai
čio filmų rodymas įvyks lapkr. 
9 d., sekmadienį, 8:30 min., Lie
tuvių televizijos programoje, 
kuri matoma kanalu 26. (pr.)

X V. D. šaulių Kuopa, lap
kričio mėn. 15 d., 7 v. v., Jau
nimo Centre, stato linksmą 3 
veiksmų komediją Mėlynakrau- 
jai. Po vaidinimo šokiai grojant 
geram orkestrui. Kviečiame at
vykti pamatyti linksmos kome
dijos, pasišokti ir praleisti laiką 
užsimiršime nuo kasdieninių rū
pesčių. Valdyba

(pr.)
X Tokio dar nebuvo: ketve- 

rių bangų radijas su kasetiniu 
magnetofonu. Galima užrašyti 
ką radijas groja arba vartoti 
mikrofoną. Veikia namų elektra 
arba baterijomis. Gradinskas, 
2512 W. 47 St., FR 6-1998.

(ak.)
X NAMAMS PIRKTI PA

SKOLOS duodamos mažais mė
nesiniais įmokėjimais ir prieina
mais nuošimčiais.

Mutual Federal Savings, 2212 
VVest Cermak Road. Telefonas 
VI 7-7747. (sk.)

X Reikalinga lietuvė moteris 
prižiūrėti 2 vaikus, truputis viri
mo, ir lengvas namų ruošos dar
bas. Gali gyventi vietoje. Auro
ra, UI. Amžius nesvarbu. Skam
binkit Collect 312 — 892-07-52.

■ UI., IfSl. Birutės ir jos vyro dr. 
V. KožTcų rezidencijoje. Visi na 

; riad prašomi rinktis prie Jauni
mo centro 6 vai. vak., iš kur 
vyksime drauge.

X LB Dramos studija jau 
pradeda veikti, užsirašė 14 klau 
sytojų, sudarytos dvi grupės, 
pažangesnių ir pradedančiųjų. 
Norį įstoti į studiją kviečiami 
atvykti rytoj, penktadienį, 7 v. 
v. į Jaunimo centrą. Kas nega
lėjo atvykti anksčiau, prašomi 
atvykti dabar, nes studija darbą 
dar tik pradeda.

X Draugo kalėdiniai atviru
kai išsiuntinėti visiems skaityto
jams. Jie yra dailūs, spalvoti, 
15-os skirtingų rūšių. šia ir ar
tėjančių švenčių proga skaityto
jai prašomi paremti mūsų dien
raštį pinigine auka. Prenumera
toriai, kurie negali atvirukais 
pasinaudoti, prašomi “Draugui” 
jų nefcėgrąžinti, o perduoti juos 
savo kaimynams ar pažįsta
miems.

X Town of Lake apylinkėje, 
kaip ir visoje Chicagoje, yra 
vykdomas Balfo vajus, šioje 
'apylinkėje gyveną geros valios 
lietuviai, prašomi skirtą broliš
kai šalpai auką siųsti — Jonas 
Litvinas, 4610 So. Wood St.

X “Rugsėjo šeštadienis” yra 
12-tasis “Draugo” romano kon
kursui atsiųstas rankraštis pa
sirašytas Vakaro slapyvardžiu.

X Grandinėlė šoks lapkr. 30 
d., 4 vai. popiet Marijos Aukš
tesniosios Mokyklos auditorijo
je. Bilietai gaunami Margutyje, 
2422 W. Marųuette Rd. ir Mar
giniuose, 2511 W. 69 St. (pr.)

X Sekmadienį, lapkričio 9 
dieną, 3 vai. po pietų, Šv. Kazi
miero kapinėse 72 bloke bus 
šventinamas a. a. Prano Žibučio 
paminklas.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami atsilankyti.

(pr.)

X Stalo sidabrą ir stalo stain- 
less sted visokio didumo setais 
pirksit išpardavimo kainomis. 
Verta paskubėti, nes laikas ribo
tas. Terra, 3237 VVest 63rd St., 
Chicago, UI. Tel. 434-4660. (Sk.)

J A. VALSTYBĖSE
— Pirmą kartą į Naująją An

gliją atvyksta Grandinėlė, vado 
vaujama Liudo Sagio, Cleveland 
Ohio. Tai tautinių šokių grupė, 
prilygstanti tautiniam baletui 
atlikimu, rūbų spalvingumu ir 
savu orkestru, kuriam vadovau
ja Rytas Babickas. Būtų nuos
tolis praleisti progą tikrai pasi
grožėti ir atsivesti kitataučius 
draugus. Lapkričio 8 dieną, šeš
tadienį, programa Hartford, 
Conn., South Catholic Hiigh- 
schooil Auditorium, 215 South 
St. 7 vai. vakare. Lapkričio 9 
dieną, sekmadienį', Boston, 
Mass., John Hancock Hall, 180 
Berkeley St., 6 vai. vakare. Jei
gu dar kas neturi bilietų, bus 
galima gauti prie įėjimo. Pelnas 
skiriamas “Neringos” stovyklos 
fondui.

— Sofija Natkevičiūtė - Pet- 
ravičienė iš East Lansfing, Mich

Aktorius Ka-zys Veselka Liet. 
Foto Archyvo humoro ir muzikos 
vakare nuotaikingai perduoda L., 
Dovydėno kūrybą.

Nuotr. V. Noreikos

Justinas Šidlauskas yra Anglijos 
. .L'etuvh* klubo Chicagoje parenoimų

ivadouL.

MADŲ PARODOS 
UŽBAIGIMAS

iŠ. m. spalio 26 dieną pas J. 
J. Gradinskus buvo suruošti 
padėkos pietūs visiems prisidė
jusiems prie madų parodos, su
ruoštos Nek. Pr. Marijos sese
rų darbams paremti. Visų pasi
aukojimo ir nuoširdumo dėka 
madų paroda kasmet sėkmingai 

spalio 25 d. iškilmingai priimtas praeina. Šiam darbui vadovauja 
Vasario 16 gimnazijoje. Sekma- Nok. Pr. Marijos seserų rėmė- 
dienį turėjo pamaldas vietinėje ’ jų apygardos valdyba, kurią su- 
Huettenlfeldo bažnytėlėje. Pir-, daro S. Endrijonienė, O. Gra-
mąją Šv. Komuniją priėmė 3 mer dinskienė, A. Kareiva,, A. Nor-
gaitės ir sutvirtinimo sakra- vilas, P. Petrulienė, M. Remie- 

i čią su O. Kajeckiene: Ponia O. ; men tą 31 jaunuolis. 'Spalio 27 d. nė, A. 'Tlumosa. Be to, daug dir-
Kajeokienė spalio 21 d. dalyva- vizitavo Mainzo vyskupą Her- ba Marąuette Parko ir Cicero
vo Jamaikos ambasadoriaus pri- mauną Volką. Buvo didelis jų- skyrių valtdybos ir rėmėjai, 
ėmime, ruoštame Jamaikos Tau1 dviejų nustebimas, Ikad atpažino šiemet parodą praturtino 

kits kitą iš tų laikų, kai prieš 32 stambiom s dovanomis — dail. 
metus abudu buvo studentais R. Jautcliiaiitės ir dail. B. Mor- 
Frifeurge, Šveicarijoje, ir klausė kūnienės paveikslas, N. Burš'tei- 
paskaitų pas tuos pačius profe- no ir A. L. Manfredi — Flora 
sorius. savininkų kailio apykaklėmis.

išvyko į Floridą praleisti žiemą. | of Trade ruoštame priėmime, 
Ji apsistojo savo namuose, 7744 valstybės departamento patalpo 

, Hawthome Avė., Miami Beach, se, o spalio 31 d. dalyvavo Viet-
Fla.

— Lietuvos Atstovas ir O.
Kajeckienė dalyvavo įSaudi Ara
bijos ambasadoriaus ir ponios 
Al-Sowayel priėmime, ruoštame 
Princo Fahd Al Saud garbei. 
Tą priėmimą apraišydamas spa
lio 16 d. “The Evening Star” į- 
dėjo vienintelę nuotrauką iš to 
priėmimo, vaizduojančią Pran
cūzijos ambasadoriaus žmoną 
ponią Charles Lucet, besikalba,n

tinių herojų George WiUiam 
Gordon ir Paul Bogle garbei, 
Pan American Union patalpose.

— Pranešu giminėms, drau
gams ir pažįstamiems, jog š. m. 
spalio 16 d. Lietuvoj (Vilniuje) 
staiga mirė Sibiro tremtinys, 
buv. Mokyklų Inspektorius Ka
zimieras Velička, sulaukęs vos 
60 metų.

Liūdesy paliko jo žmona ir 
trys dukterys.

Praneša nuliūdęs brolis su 
šeima Norintieji gauti daugiau 
informacijų rašo:

Juozui Veličkai,
48 Tree Hill Rd., 
Waterbury, Conn. 06708 
TeL Nr. 753-3074.

(pr.)

— Nashua, N. H. A. a. Ku
nigo Adolfo Vainausko atmin
čiai vietoj -gėlių paaukavo Bal
tui: Petras (Slavickas 10 dol. ir 
Vytautas Savickas 10 dol. (pr).

— Min. J. Rajeckas su ponia 
spalio 28 d. dalyvavo The Me
tropolitan Washington Board

namo ambasadoriaus ir ponios 
BuiDiem suruoštame priėmime 
jų taiutos šventės proga.

VOKIETIJOJ
— Vysk. Aut. Deksnys buvo

Liet. Foto Archyvo Humoro ir muzikos vakare buvo paskirstytos do
vanos. Čia matome laimingąjį JAV LB CV pirm. inž. Br. Nainį at

siimant laimėtą dovaną. Toliau J. Janulaitis ir komiteto pirm. Jonas
Evans. Nuotr. V. Noreikos

CHICAGOS ŽINIOS
X Cicero šv. Vardo d-jos mi

šios sekmadienį, 7:30 v. r. Po 
jų susirinkimas ir pusryčiai.

X Anatol Garbauskas, mūsų 
dienraiščio skaitytojas, Old Beth 
page, N. Y., prie prenumeratos 
mokesčio pridėjo 5 dol. spaudai 
paremti. Dėkojame.

X Marijos aukšt. mok. mo
tinų klubo madų paroda ir už
kandžiai įvyks lapkričio 8 d. 
1:30—4 v. p.p. mokyklos kavi
nėj. Bus įvairių dovanų, geras 
maistas ir įdomūs drabužiai.

X 9-to Wardo Lietuvių demo 
kratų klubo valdyba kviečia na 
rius ir svečius atvykti į ruošia-1 
mą rudeninį parengimą lapkri
čio 9 d. 2 vai. p. p. Visų Šv. pa
rapijos svetainėj, 108 st. ir S. 
State str. Bus vaišės ir progra
ma, kurią išpildys Roselando 
lietuvių moterų klubo choras, 
vad. Dara Lėlei Murelienei, o so
listė — Birutė Rasinekienė pa
dainuos solo keletą lietuvių l’iau 
dies dainelių. Taip -pat bus gra
žių dovanų išdalyta svečiams 
-borto keliu, šokiams giros gera

' X Anatolijus Lakas yra Ang
lijos lietuvių klubo revizijos ko
misijos pirmininkas, ruošia li
teratūros vakarui programą ir 
Vadovaus po literatūros vakaro 
ruošiamam pobūviui.

X Balfo vajus Chicagoje jau 
įpusėjo, aukų rinkėjai stengia- . .
si aplankyti kiekviena Balfo rė- 2-į ™1. dolerių

NUPIRKO ISTORIŠKĄ VIETĄ

mėją. Bet jei kuris lietuvis, ne
bus aplankytas, Balfo vadovy
bė maloniai prašo atsiųsti auką 
apskr. iždininkui: Kostas Če
paitis, 6722 So. CampbeU Avė., 
Chicago III. 60629, arba Aldona 
Daulk-us 7159 So. Maplewood St,.. 
Chicago, IH. 60629. Taipgi aukas 
priima kiekvienos apylinkės 
skyr. valdyba bei aukų rinkė
jai. Visos aukos duotos Balfui 
yra pakvituojamos, nurašomos 
nuo mokesčių.

X šachmatų klubas renkasi 
penktadieniais, 7 v. v. Jaunimo 
centre. Kluko valdybą sudaro 
Vladas Karpuška, pirm., Kazys 
Toliūnas, Mečys Mikutaitis ir 
Romas Fabijonas. Visi mėgėjai 
yra kviečiami atvykti ir atsineš
ti SSiVO i^3dQ£iSS<tU£it

Turtuolio Joseph Kennedy 
šeima nupirko 7^ aikro istoriš
ką Wolf Point sklypą, prie Chi
cagos upės ir Kiinzie, Franklin, 
Orieans gatvių. ISklype yra 235,- 
000 kvadratinių pėdų. Užmokė- 

Toje
vietoje 1827 m. pastatytas pir
masis Chicagos viešbutis. Spė
jama, kad dabar ten bus stato
mas dangoraižis.

27 AUTOBUSŲ LINUOS 
NEKEIS PINIGŲ

Lapkr. 9 d. 27 CTA susisie
kimo autobusų linijose bus įves
ta nauja tvarka. Vairuotojai ne
keis pinigų keleiviams, kurie tu
rės tiksliai įmesti 40 centų ar
ba aliuminijaus žymenį. Žyme
nys jau pardavinėjami 22 CTA 
raštinėse bei stotyse. Daug ban

Maloni staigmena buvo jauni
mo kolegijos rūbai, kuriuos mo
deliavo Vytais Belėška, Ingrida 
Blekytė, Rūta Butvilaitė, Danu
tė Endrijonaitė, Rita Stasiuly- 
tė, Rimvydas Vasiukevičius.

Madų paroda didelis darbas, 
daug žmonių į jį įsi junga: vieni 
modeliuoja, kiti mezga, siuva, 
dar kiti bilietus platina, vaišes 
rengia. Nepaprastai malonu, 
kad turime tokių nuoširdžių bi
čiulių, kaip poniai Gradinskai, 
kurie, net mėnesiui praėjus p» 
parodos, atsimena prisidėjusius 
prie parodos ir savo lėšomis juos 
vaišina, įvertindami visų gražų 
darbą ir bendrą įnašą. Be abejo, 
Nek. Pr. Marijos seserys vi
siems laibai dė'ringos, ypatingai 
ponams GradinSkams, nes jie, 
sukviesdami į savo namus mūsų 
talkininkus, lyg ir atstovauja 
mūsų kongregacijai.

Dievas teatlygina visiems! 
Visus rėmėjus ir talkininkus se
serys kasdien atsimena savo 
maldose.

Nek. Pr. Marijos Seserys

DAR APIE LIETUVIŲ AR
CHYVO RUOŠTĄ VAKARĄ

Lietuvių Foto archyvo ruoš
tame Muzikos ir humoro vakare 
buvo paskirstytos laimingie
siems vertingos dovanos. Jas lai 
mėjo: Ed. Yuška, Lėšų telkimo 
komiteto pirmininko Jono Evans 
dovaną — rekorderį vertės apie 
400 dol.„ jflaĮloivell & James Ser
vice — Valdo ir ponios Adam
kų dovaną —- 2 asmenims 1 sa
vaitės atostogas Tabor Farmo
je sekančią vasarą, J. Karsas - 
Justo Lieponio, Fumiture Cen
ter Ine., sav., dovaną — sodo 
baidus ir K. Ramanauskienė - 
Normano Buiršteino dovaną — 
kailinį paltą. Humoro ir muzi
kos vakaras praėjo nuotaikin
gai ir buvo gausus dalyvių slkaU 
čiumi. Vakarą ruošiant daug 

tarp 2:45—3:30 ryto prie darbo įdėjo talkininkės A, Ru-3 d.
Midway ir O’Hare aerodromų. ,gytė, Eglė Vilutienė, B. Briedie

nė, ISIt. Sėmėnienė, Brigita Per- 
ELNIAiš ATKLYDO irai, N. Vengrienė, Kurauskienė,

„ .. , , , .. 'Aito. Dzirvonas, Jz. MackevičiusGyvuhų globos draugija mvo .r sunhiausį naštos
žinion pasiėmė elnią, atklydusį mošimo
is miškų rezervatų į miestą, tr Jonag p<>
sugautą Erlmder kompanijos
žemeje pne 12221 Indiana avė. mantag Ke2ys

Pasigėrėtinai ir nuoširdžiai 
talkino ir jaunosios talkininkės: 

Trys mažamečiai vaikai žuvo Laura Serapinaitė, Ramunė 
gaisre ir keturi asmenys buvo žiupsnytė, Audronė Šuopytė, Ži- 
feužeisti. Gaisras sudarė apie vile Sriubaitė. Vakaro dalyviai 
$4,000 nuostolių trijų aukštų gėrėjosi kultūrine humoro ir

TRYS ŽUVO GAISRE

name 3534 W. 13 place.

APSKRITIES FINANSINE 
KRIZE

Cook apskrities tarybos pir
mininkas George Dunne perspė
ja, jog apskritis 1970 m. išgy-

kų ir čekių keitimų įstaigų irgi vens finansinę krizę, ir ikad šim

muzikos popiete, kurioje rašy
tojas Aloyzas Baronas skaitė 
savo humoristinės kūrybos šių 
dienų aktualijas, akt. Kazys Ve
selka giliu įsijautimu perteikė 
L. Dovydėno “Klementą Dūdą” 
ir trio: smuikas — Povilas Ma- 
tiukas, violončelė muz. P. Arrno 
nas ir fortepijonas M. Motefcai- 

gali tis išpildė muzikinę dalį. Vaka
ro meninę dalį pravedė akt. E. 
Vilutienė.

Sutelktos lėšos skiriamos Liet. 
Foto 'archyvo toultūrinicms dar

tarnautojųtai apskrities
netekti darbo. Pramatyta, kad 
1970 m. bus $174,881,224 įplau 

Chicagos oro biuras praneša, kų, bet išmokėjimai siėksią 
kad pirmieji sniego krituliai bu-\$202,OqQ,QOO. šie dar galutinai

pardavinėja žymenis.
PIRMAS SNIEGAS

Į y f ■ atįtįį^ltIĮ. cm


